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وىذا يعُب على أرجح التفسّبات وعلى :   سورة مكيةنبدأ َب التفسّب من أوؿ سورة األعراؼ وىذه السورة  -

 أرجح اآلراء اإلصطبلحية َب معُب ادلكى وادلدىن
ادلكى ما نزؿ قبل اذلجرة ف ما نزؿ بعد اذلجرة حٌب وإف نزؿ بغّب ادلدينة .ف ادلدىن ما نزؿ قبل اذلجرة وأ أف ادلكى 

وىذا التقسيم ىو أضبط التقسيمات َب التفريق بْب .وإف دل ينزؿ ٗبكة وادلدىن ما نزؿ بعد اذلجرة وإف دل ينزؿ ابدلدينة 
 ادلكى وادلدىن ..

 وللقرآف ادلكى مواصفات من أعلها : 
 . أنو يركز على جانب اإلعتقاد ، وقليل األحكاـ ، وكثّب الفواصل ػػٔ
 بل يكاد التشريع يكوف اندرا أو قليبل جدا َب ىذا القرآف من احلديث عن التشريع ، يتحدث عن اإلؽلاف أكثر ػػ ٕ

فنستشفى هبذا  وىذا َب حقيقة األمر  ما أحوجنا إليو لتطهر ىذه القلوب ، ولتأّصل آية آية مع  كتاب هللا جل وعبل
 وف كلو شفاء أبذف هللا جل وعبل .القرآف من أمراضنا الظاىره والباطنة فالقرآف كما تعلم

 ىى أعراؼ السُّور .  -كما سيأتى معنا   -واألعراؼ . ؛ لذكر األعراؼ فيها  سورة األعراؼ مسيت هبذا االسم
 ) احلجاب الذى ضرب بْب اجلنة والنار  ( أو : الشرفات العاليو ذلذا السور .

 مقصد السورة العاـ : 
ؽلاف والكفر وعاقبة من اتبع الرسل ، وعاقبة من عاداىم  ، وىذا من لواـز معرفة أهنا تركز على سنة الصراع بْب اإل

ومن لواـز مضادات ىذا التوحيد والبعد عنو عياذا اب ، فإف القرآف كلو حديث عن التوحيد ،  التوحيد واإلؽلاف بو
ا يسّّبه هللا جل وعبل َب ىذا وحديث عن هللا وأمساءه وصفاتو وأحكامو الكونيو والشرعية   وكبلمو عن القدر وم

الكوف والقرآف ػلدثنا عما يضاد ىذا التوحيد من الكفر وأقواؿ أىل الكفر ويذكر أمثلة للمؤمنْب وأمثلة للكافرين 
 ويذكر جزاء ادلوحدين ويذكر جزاء الكافرين .

ثُّب فذكر حاؿ ادلعرضْب من  ةأنو كلما ذكر حاؿ أىل اجلن(  مَّثَاِنَ ) ولذلك من أحد التفسّبات لقوؿ هللا تعاذل -
 أىل النار عياذا اب جل وعبل .

السورة تستعرض ىذا األمر من أولو إذل أخره ، أتتى من أوؿ خلق آدـ عليو السبلـ ، ٍب تتحدث عن مشهد   -
 كي  دعوا ٍب تبدأ َب ذكر األنبياء وادلرسلْب واحدا تلو األخر، تبّْب  اآلخرة  ، واادثة بْب أىل اجلنة وأىل النار

وتتحدث  قومهم وكي  رد قومهم عليهم  وكي  كانت صلاة ادلؤمنْب ابلنجاة َب الدنيا وما ىو مصّبىم َب اآلخرة ،
 إذل آخر ىذه األمور .. عن أىل الكفر ، وكي  أف هللا جل وعبل نّوع عقوبتهم  جزاًءا من جنس عملهم

 م بسمميحرلا نمحرلا هللا  يقوؿ هللا جل وعبل  بعد أعوذ اب من الشيطاف الرجي

 ســــورة األعرافــ
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 )ادلص(
وقد تناوذلا   ابحلروؼ ادلقطعةٗبا يسمى  وهللا جل وعبل ذكر َب ىذه السورة كما ذكر َب غّبىا من السور البادئة

 العلماء كثّبا 
وأف هللا جل وعبل يقوؿ اي معشر  أهنا حروؼ ذكرت لئلعجاز والتحدى: وأقرب األقواؿ ذلذه احلروؼ ادلقطعة  -

اي فصحاء العرب قد أتينا لكم بكتاب ىو من لغتكم وىو من ىذه احلروؼ فإذا أستطعتم أف أتتوا ٗبثلو ،  العرب
 فأتوا .
إال أُتبعت بذكر القرآف أو صفة من  أنو ما من سورة ذكرت فيها ىذه احلروؼ ادلقطعة :والدليل على ىذا اإلختيار -

وىذا يدلل ولو تتبعت كل السور لوجدت ما  اٌب أُنِزَؿ ِإلَْيَك ()ادلص * ِكتَ صفاتو . فمعنا ىنا َب ىذه السورة قاؿ 
  . ذكرتو لك

ْنُو لِتُنِذَر ِبِو َوِذْكَرٰى لِْلُمْؤِمِنَْب (  )ِكَتاٌب أُنِزَؿ ِإلَْيَك َفبَل َيُكن ُب َصْدِرَؾ َحَرٌج مِّ
لضم فهو مكتوب من حروؼ أنتم والكتب ٗبعُب ا ِكَتاٌب :أى القرآف ، فهو كما ىو قرآف يتلى فهو كتاب مكتوب  

تروهنا عندكم َب ادلصح  .ضم بعضها إذل بعض وضمت السورة إذل السورة وضمت اآلية إذل اآليو فهو كتاب هبذا 
 وسواء كاف قرآف أو كتاب فهما ٗبعُب واحد . األمر
 أُنِزَؿ ِإلَْيَك :  أى أنزلو هللا جل وعبل إليك أيها الرسوؿ -

 ُب ال يكن َب صدرؾ ضيق والشك منوفبل يكن َب صدرؾ حرج يع
 دلاذا أنزلو هللا؟

              لِتُنِذَر ِبِو  : واإلنذار ىو إعبلـ بشىء سلوؼ -
أنت تنذره ٚبوفو بعاقبتو َب اآلخره عياذا اب   لِتُنِذَر ِبِو : من سيَبؾ ىذا القرآف ليجحد بو ليضاد دعوة التوحيد -

 احلجة  لتخوؼ بو الناس وتقيم بو جل وعبل
بػَُّروا آاَيتِِو َولِيَػَتذَكََّر ولذلك قاؿ تعاذل ،  َوِذْكَرٰى ِلْلُمْؤِمِنَْب  : أى تذكرىم ٗبا ينتفعوف بو )ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ

)َوِذْكَرٰى تعاذل : اؿ ق - .فإذا حصل التدبر والتفهم دلعاىن القرآف يقع التذكر واإلتعاظ للقلب ،  ُأوُلو اأْلَْلَباِب (
 دلاذا دل يقل وذكرى للناس ؟؟:  لِْلُمْؤِمِنَْب(

فيزدادوف بو  أف ىذا القرآف ينزؿ على أىل اإلؽلاف -كما سيأتى معنا   -ألف أىل اإلؽلاف ىم ادلنتفعوف بو ألنو  -
  . عياذا اب جل وعبل إؽلاان  ، وينزؿ على أىل الرجس والريب فيزدادوف رجسا إذل رجسهم 

ن رَّبُِّكْم َواَل تَػتَِّبُعوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء(  ) اتَِّبُعوا َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّ
 فأمر إبتباع احلق وىو اتباع ما أُنزؿ إلينا من هللا جل وعبل من الكتاب والسنة  ىنا أمر ابإلتباع  وهنى عن اإلتباع

 .الكتاب والسنة  وما ىو الذى أوحاه ؟. وعبل إذل نبيو  تقوؿ أتبع ما أوحاه هللا جل فإذا ُسئلت من تتبع ؟ 
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َواَل تَػتَِّبُعوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء : أى ال   هنى عن اإلتباع  ، ولكن إتباع من؟ )اتَِّبُعوا َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َواَل تَػتَِّبُعوا(
وء  يتولوهنم اتركْب ما أُنزؿ عليكم ألجل ما ٛبليو عليهم تتبعوا أىواء من تروهنم أولياء من شياطْب أو أحبار س

 أىواؤىم .
 أنو إما أتباع اآلايت أو إتباع األىواء  فمن ترؾ الكتاب والسنة أتبع ىواه . ، وىو: وىذا الكبلـ يؤصل لنا أمر

َن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَػتَِّبْع َأىْ   َواَء الَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف() ٍبَّ َجَعْلَناَؾ َعَلٰى َشرِيَعٍة مِّ
 فإًذا : كل ما يضاد الكتاب والسنة فهو من األىواء الٌب ينهى عن أتباعها ..  فإما شريعة من األمر وإما أىواء

 )وََكْم ِمْن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا أبَُْسَنا بَػَيااًت َأْو ُىْم قَائُِلوَف(
 قصد هبا الكثرة ، يعُب وكثّبا أىلكنا القرى ادلكذبة .ىنا كم اخلربيو الٌب ي كم :    
ن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا :    َفَجاَءَىا أبَُْسَنا : البأس العذاب الشديد  .أى بعذابنا فجائها ذلك العذاب الشديد  وََكم مِّ
 قيلولة وىو النـو هنارا .بَػَيااًت َأْو ُىْم قَائُِلوَف : بياات وقت البيات وىو الليل ، أو ىم قائلوف وقت ال - 
فبل يستطيعوف رده وال دفعو وال  ألهنما أوقات غفلة ، فإذا نزؿ العذاب هبم َب ىذا الوقت ودلاذا ىذاف الوقتاف ؟ 

 تستطيع اآلذلو ادلزعومة عندىم أف تدفع عنهم أو ترد .حْب ينزؿ العذاب أين ىذه اآلذلو للصد والدفع ؟! 
 أف الذى اتبعوه كاف ىوى ال حقيقة لو .دل ػلدث من ذلك شىء ؛ لتعلم  

 ((٘))َفَما َكاَف َدْعَواُىْم ِإْذ َجاَءُىم أبَُْسَنا ِإالَّ َأف قَاُلوا ِإانَّ ُكنَّا ظَاِلِمْبَ 
 أى عذابنا الشديد ِإْذ َجاَءُىم أبَُْسَنا :                                  أى دعاؤىم    َدْعَواُىْم :

ولكن ىذا ال ينفعهم فإف  فاعَبفوا بذلك حاؿ نزوؿ العذاب أهنم كانوا ظلمة ، ِإانَّ ُكنَّا ظَاِلِمَْب : ِإالَّ َأف قَاُلوا 
إذا نزؿ العذاب ، وإذا بلغت الروح احللقـو ، وإذا خرجت الشمس من  االعَباؼ او اإلؽلاف َب ىذا الوقت ال ينفع 

 هم التوبة  ، نسأؿ هللا أف يتوب علينا ..ثبلث أوقات ال ينفع فيهم اإلؽلاف وال تنفع في مغرهبا ..
أى فما كاف منهم بعد نزوؿ العذاب إال أف أقروا على أنفسهم ابلظلم والكفر اب عياذا اب  َفَما َكاَف َدْعَواُىْم : 

 جل وعبل .
 ( (ٙ)) فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلْبَ 

ها أىل العلم البلـ ادلوطئو للقسم ، كأف هللا أقسم أف ىذا سيحدث .  : فلنسألن   ما ىو ؟ البلـ يسمِّ
ُتُم اْلُمْرَسِلَْب(وذلك أيًضا َب سورة القصص قاؿ تعاذل )فَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإلَْيِهْم (  كما َب قولو َب  )َماَذا َأَجبػْ

ُتمْ  ) يَػْوـَ غَلَْمُع اّللَُّ ادلائدة   فيقع السؤاؿ  للمرسل وادلرسل إليو ، ىذا ُيسأؿ وىذا ُيسأؿ .   ( الرُُّسَل فَػيَػُقوُؿ َماَذا ُأِجبػْ
. 

 "(ٚ)" فَػَلنَػُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِِبَْب 
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 ورة يوس  عليو السبلـ ولذلك من األخطاء الشائعة َب س القص ٗبعُب اإلخبار واإلنباء أى : لنخربهنم  :فَػَلنَػُقصَّنَّ 
ٗبعُب األخبار أى أحسن األخبار وليس  ىنا  القصص  ( )ضَلُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصَب قوؿ هللا تعاذل 

 القصص مفردىا قصة وىى احلكاية وىو ىنا مصدر قصَّ قصصا وليس ىو ٝبع قصة  فا جل وعبل يقوؿ :
 .لٌب عملوىا وكنا هبا عادلْبذلم اأى لنخربهنم أبعما بِِعْلٍم : 

 -ولذلك األعماؿ  أى ال يغيب عنا منها شىء وما كنا غائبْب عنهم َب أى وقت من األوقات  َوَما ُكنَّا َغائِِبَْب :
ُتْم تَػْعَمُلوَف (كما قاؿ هللا تعاذل  يسطروا ٛباما .  -أعماؿ العباد ختك أنت الذى تكتب نس )ِإانَّ ُكنَّا َنْستَػْنِسُخ َما ُكنػْ

ادلبلئكة ما عليها إال أف تستنسخ ىذا فقط ، وهللا جل وعبل يعلم  بعملك بقولك إبعتقادؾ بَبكك أنت تكتب ىذا 
 ذلك .

بل هللا يعلم وىو عليم بذات الصدور ويعلم السر وأخفى وادلبلئكة معك تقيد وتسطر وتنسخ كل   َوَما ُكنَّا َغائِِبَْب :
 ما تفعلو .

 "(ٛ)فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ٍذ احْلَقُّ َفَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو " َواْلَوْزُف يَػْوَمئِ 
 أى وزف األعماؿ

 بثبلث صور منها : وَب احلقيقة أف الوزف ورد  -
 .. والثبلثو اثبتو ابلسنة .ومنها وزف الشخص بنفسو  -ٖ  ومنها وزف الصح   -ٕوزف األعماؿ   -ٔ

 .ال جور معو وال ظلمأى ابلعدؿ الذى  : َواْلَوْزُف يَػْوَمِئٍذ احْلَقُّ 
 .ت كفة ميزانو ابحلسنات عند الوزفأى رجح َفَمن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو: 

فادلفلح ىو الذى فاز ٗبطلوبو وفّر .  ادلفلحوف ٗبعُب الذين فازوا ٗبطلوهبم وفروا من مرىوهبم فَُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف :
 وللمسلمْب نسأؿ هللا ذل ولكم ذلك ،وعبل اجلنة وأعظم ما َب اجلنة ىو رؤية هللا جل من مرىوبو وأعظم مطلوب ىو

نسأؿ هللا أف نكوف  -فمن ثقل ميزانو فإنو ادلفلح الفائز ، نو ىى النار عياذا اب جل وعبلوأعظم مرىوب يُفرُّ م
يقولوف أف ادلفلح ىو من يشق   : شقهافلحوف أصلها من فَػْلح األرض وىو.بعض أىل العلم يذكر أف ادل -منهم 

)يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر( األرض ولذلك يسموف الفبّلح بذلك ألنو يشق الصفوؼ َب اآلخره ليدخل اجلنة
 الكفار ىم الزراع أى الفبلحْب ألهنم يغّطوف الزرع فسّمى كافرا بذلك لغة .

 "(ٜ)ِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم ٗبَا َكانُوا ِبَِاَيتَِنا َيْظِلُموَف َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو فَُأولَ  "
عياذا اب . فأولئك يلوموا أنفسهم كي   -أى خفت موازين حسناتو ورجحت موازين سيئاتو  ومن خّفت موازينو :

 .يـو القيامة وحرماهنم من النعيمرادىم أنفسهم موارد اذلبلؾ يخسروىا إب
 إف اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة  " أال 

 
ِلَك ُىَو اخْلُْسَراُف اْلُمِبُْب " ۗ  َأاَل ذَٰ

 أى يظلموف ابآلايت  والفعل ىنا ُضّمن فعل أخر فأولئك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهم ٗبَا َكانُوا ِِباَيتَِنا َيْظِلُموَف :
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كلمة الظلم َب أصل وضعها اللغوى ٗبعُب النقص وىو أهنم ظَلموا ابآلايت ٗبعُب : دل يصلوا هبا إذل حدىا   يعُب 
ظلموا هبا أى جحدوىا وأنكروىا . ولذلك التعدية أو التضمْب ابب عظيم  ،ىنا ٗبعُب جحدواُعدى ادلطلوب فالظلم 

 من أبواب التفسّب .
ُرونَػَها مثل قولو تعاذل  ،خر ويعمل عملوآىو أف يؤدي فعٌل معُب فعٍل  فالتضمْب : ًنا َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اّللَِّ يُػَفجِّ " َعيػْ
 ، فهل ىم يشربوف ابلعْب ؟!!فالعْب ىي عْب ادلاء اجلارية ، فقاؿ " يشرُب هبا "   تَػْفِجّبًا "
معًُب آخر ، وىو معُب ، ولكن دلا ُعّدي ىذا الفعل " يشرب " ٕبرؼ جر ال يلزمو ُب األصل ، أّدى ابلطبع ال

 الُشرب ، ومعُب الرّي  ، وادلعُب أي : يشربوا حٌب الرّي .
 " ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإذَل نَِعاِجِو " * ويقوؿ تعاذل

تعّدى الفعل " سأؿ " ٕبرؼ جر ليس من أصلو "  -فنحن ُب الشائع نقوؿ : سأؿ عنو ، لكن ىنا : سأؿ إذل !  -
 ّمن معُب آخر ، أي : بضمها إليو .إذل "  ... إًذا ضُ 

 "(ٓٔ)" َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ُب اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقِليبًل َما َتْشُكُروَف 
وفيها مياه وأهنار ،  ، واألرض كما تعلموف كروية ومع ذلك ىي مبسوطة أي مكّنا لكم ُب األرض :َمكَّنَّاُكمْ  َوَلَقدْ 

 فهذا ٛبكْب لنا لنعيش ُب ىذه األرض .  ،فيها اجلباؿ الرواسي حٌب ال ٛبيد جل وعبل ووضع هللا
 ،تشكروا نعمة هللا عليكم ، ولكنكمفكاف عليكم أف  ، أي أسبااًب للعيش:  " َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش "

 " َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر " ما قاؿ تعاذل، ككر قليل، والشاكروف أيضا قليلفالش   " َقِليبًل َما َتْشُكُروَف "

ـَ َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس دَلْ ) َن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ٍبَّ َصوَّْراَنُكْم ٍبَّ قُػْلَنا لِْلَمبلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَد َيُكن مِّ
 ((ٔٔ)السَّاِجِدينَ 

 " َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم  "السبلـ ، وأف ادلقصود بقولو الراجح ُب ىذه اآلية أف الكبلـ كلو آلدـ عليو  -
 لو بعد خلقو وتصويره . ٍبَّ قُػْلَنا ِلْلَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا" أي صورانه ،  ٍبَّ َصوَّْراَنُكمْ أي : خلقنا أابكم آدـ " 

 ولكن ىنا سؤاؿ : دلاذا اخلطاب لنا ؟ -
فكأهنم ٖبلقو صاروا ُب حكم  ـ عليو السبلـ ُوِجدت الذرية ،ألف وجود األصل ، ىو وجود للفرع ، فبوجود آد -

أنو خطاٌب موّجٌو إذل اخلل  ادلوجود )أنتم( ،  ادلوجود .ولذلك بعض أىل العلم ، مثل ابن جرير وغّبه يقوؿ : 
 وادلقصود السل  ادلعدـو )آدـ عليو السبلـ( .

ىل ىم  ىنا من الذي اعتدى ؟ ،الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ُب السَّْبِت "" َوَلَقْد َعِلْمُتُم ورد مثل ذلك ُب آية سورة البقرة  -
الذين اعتدوا ىم سل  اليهود ، ولكن اخلطاب كاف للخل  ؛ ألف ؟ ين كانوا على عهد النيب أـ سلفهم الذاليهود 

 آابئهم فعلوا ذلك ، وىم أيًضا فعلوا ذلك ، فكأهنا ُسّبة ذلم .
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يًعا ٍبَّ  كما ُب قوؿ هللا  ، الكثّب من آايت القرآفُبوىذه القاعدة تُعينك  - " ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ُب اأْلَْرِض ٝبَِ
 .َسوَّاُىنَّ َسْبَع مَسََواٍت "فَ  اْستَػَوى ِإذَل السََّماِء 

 فالسؤاؿ ىنا : أيهما أواًل خلق األرض أـ خلق السموات ؟ -
؛ بدليل ٍب ُخلقت السموات، ٍب ُدحيت األرض ،بل إخراج ماء ومرعى (ب األرض ُخلقت أوال غّب مدحّوة ) أي -

 أي بعد خلق السماء . " َواأْلَْرَض بَػْعَد َذِلَك َدَحاَىا "قولو تعاذل 
ـَ َفَسَجُدوا :ٍبَّ   .أي على سبيل اإلكراـ لو  قُػْلَنا لِْلَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلََد

 .لوا وسجدوا إال إبليس ، أىب أف يسجد تكربًا وعناًداأي فامتث َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس :
" َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكُة ُكلُُّهْم وُب مواضع أخرى قاؿ  ،اؿ سبحانو " دل يكن من الساجدينىنا ق دَلْ َيُكْن ِمَن السَّاِجِديَن :
 َأْٝبَُعوَف ِإالَّ ِإبِْليَس "

 منهم ؟يو هل إبليس كاف من ادلبلئكة ليستثنف -
 :أف ىناؾ أنواع لئلستثناء  نقوؿ ب :اجلوا
 .فػػ دمحم من القـو ،مثل جاء القـو إال دمحم متصل :ىناؾ استثناء  -ٔ

 .ف ادلستثُب من جنس ادلستثُب منوإًذا اإلستثناء ادلتصل : أف يكو 
 ّبًا مثل : جاء القـو إال بع وىو أف يكوف ادلستثُب من غّب جنس ادلستثُب منو وىناؾ استثناء منقطع :  -ٕ
بدليل قولو تعاذل ُب سورة  ؛ ألف إبليس دل يكن من ادلبلئكة ،وىنا ُب ىذه اآلية اإلستثناء ، ىو استثناء منقطع -

 " ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اجلِْنِّ فَػَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِِّو " الكه 
ستغراؽ مع أف اؿ ُب لفظ ادلبلئكة تفيد اإل ُهْم َأْٝبَُعوَف " ،وأيًضا دلاذا قاؿ هللا ُب ىذه اآلية  " َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكُة ُكلُّ  -

 والشموؿ والعمـو فهي كافية ؟!
وكلمة " أٝبعوف " أتت للداللة على  نقوؿ أف كلمة " كلهم " أتت لتأكيد أهنم دل يتخل  واحد منهم عن السجود -

 . وليس تتابًعا أهنم سجدوا مرة واحدة امتثااًل ألمر هللا على الفور 
ٌر ِمْنُو َخَلْقَتِِب ِمنْ   "(ٕٔ)اَنٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطْبٍ  " قَاَؿ َما َمنَػَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَؿ َأاَن َخيػْ

 ؛ ألنو كاف بسبًبا من نفسو ؛ ألنو أىب واستكرب  . أي ما أحوجك واضطرؾ لعدـ السجود :َمنَػَعكَ  َما قَاؿَ 
واستدلوا على  ء يقولوف أف " ال " ىنا تسمى ال الصلة ، أتٌب لتأكيد ادلعُب ادلفهـو من الفعل ،العلما :َتْسُجدَ  َأالَّ 

 وكاد صميُم القلب ال يُقطع*   *    *        تذكرُت ليلى فاعَبتِب صبابةٌ    ذلك بقوؿ الشاعر :
 فػػ " ال يُقطُع " ىنا ٗبعُب أف يتقّطع . -
 األمر للوجوب ؛ ألف هللا عاقبو على سلالفتو . فيها دليل على أف :َأَمْرُتكَ  ِإذْ 
رٌ  َأانَ  قَاؿَ  ، ففاضل من ِقَبِل نفسو قاؿ ذلك رًدا على أمر هللا بقياٍس فاسٍد   :ِطْبٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  اَنرٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِِب  ِمْنوُ  َخيػْ

 عن فضائل آدـ . –لعنو هللا  –بْب أصل خلقو وأصل خلق آدـ ، وعمى 
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الطْب أفضل من النار حقيقة ، فإف الطْب مصدر اإلنبات واحلياة ، والنار مصدر  : -رٞبو هللا  –ّب قاؿ ابن كث -
 اذلبلؾ ، والنار من خصائصو االطْيش وأما الطْب فاألصل فيو الرزانة .

رٌ  َأانَ  قَاؿَ  فيها العجب أنو يرى ىذه الكلمة فيها أمراض كثّبة ، مرض الكرب واإلنتفاش ٗبا ال يُنتَفش بو ، و  :ِمْنوُ  َخيػْ
 وفيها عياًذ اب اإلابء الذي ىو رد ألمر هللا واإلستعبلء عليو زلاسن لنفسو ليس ذلا حقيقة ، كماالت موىومة ، 

 –، فكي  أتمرن ألسجد دلن ىو أقل مِب ؟! اف قولو وحالو أف هللا ليس حكيما، كأنو يقوؿ  بلسوفيها سب 
 اب . اعياذً 

َها َفَما َيُكوُف َلَك َأْف تَػَتَكبػََّر ِفيَها فَاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن " قَاَؿ فَاىْ   "(ٖٔ)ِبْط ِمنػْ
 ، وكل من أراد أف ينتفش ابلباطل فشأنو إذل احلقارة والصغار .احلقّبين الذليلْب :الصَّاِغرِينَ 

ولذا يقولوف أف أوؿ من قاس  الرجاؿ " ." أف ادلتكربين يبعثوف يـو القيامة كالذر ُب صورة * ولذلك ُب احلديث 
ونُعى على القياسيْب بسبب ىذا األمر ؛ ألف ىذا فعل   قياًسا فاسًدا ىو إبليس ؛ ولذلك حّرـ أىل العلم القياس ،

 إبليس وكاف قياسو فاسًدا .
َعثُوفَ   " (ٗٔ)" قَاَؿ أَْنِظْرِن ِإذَل يَػْوـِ يُػبػْ

 وُب ىذا دليل على أف الكفار قد يعلموف  بعض األمور وال ينفعهم ، . فطلب من هللا اإلمهاؿ إذل يـو البعث 
 فإبليس كفار لعْب ومع ذلك يعلم أف ىناؾ إلو وأف ىناؾ يـو بعث وحساب ... إخل

ومبُب كبلمهم على أف ىؤالء  يعلموف أف  وبعض الناس من الذين يسوغوف دلسائل " ادلؤمنوف من أىل األدايف " -
 ... فنقوؿ ذلؤالء ولكنهم ال يؤمنوف ابلنيب ويكذبوف ابلقرآف ... فماذا نسميهم ؟؟؟ىناؾ رب ويؤمنوف بو 

وىو يعلم أنو   فلو أف رجبًل يقيم الليل ويصـو النهار  ويتصدؽ بفضل مالو ،  مؤمنوف مسلموف ؟!! ابلطبع ال ! 
تُغِن عنو شئ ، ومعرفتو بكل ىذا يصرؼ عبادة لغّب هللا ومع ذلك يفعلها ، فما حكمو ؟ ىذا كافر ، فعبادتو ىذه ال 

ألنك قد تفعل أعماؿ كثّبة تضيُع كلها ىباًءا  ال تُغِن ، ومن أجل ذلك كاف الشرؾ من أخطر الذنوب ، دلاذا ؟
 بسبب وقوعك ُب الشرؾ .

 ((٘ٔ) قَاَؿ ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ )
ويبقى هللا جل وعبل وحده ، يقوؿ : دلن  خلبلئق أي يُنظر إذل يـو القيامة حٌب النفخة األوذل الٍب ؽلوت فيها كل ا

وُب قولو إنك من ادلنظرين ؛ إفادة أف ىناؾ من يُنَظر غّب إبليس ، كملك ادلوت ؽلوت وقت النفخة  ..ادللك اليـو ؟
 ، وكادللك الذي ينفخ ُب الصور ؽلوت مع النفخة ، فكل ىؤالء من ادلُنظرين .

ُعَدفَّ ذَلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ " قَاَؿ فَِبَما َأْغَويْػَتِِب أَلَ   " (ٙٔ) قػْ
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يقوؿ اللعْب بسبب إضبللك إايي حٌب تركُت امتثاؿ أمرؾ ابلسجود آلدـ ، ألقعدف لبِب آدـ على صراطك  -
دلا طُرد اللعْب من اجلنة بسبب عدـ ،  ادلستقيم وألصرفنهم وألضلنهم كما ضللُت  أان عن السجود ألبيهم آدـ 

 ، اعتقد أف ىذا ىو السبب ، وليس أف السبب احلقيقي ىو كربه وإابءه وعدـ امتثالو أمر ربو !السجود آلدـ 
" ِإفَّ ولذلك قاؿ هللا تعاذل مذّكًرا لنا  فلما خرج منها عادى آدـ ىذه العداوة الشديدة ، وعادى ذريتو من بعده . -

ُذوُه َعُدوِّا "  الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّّ فَاٚبَِّ
ُ ا ُب احلديث الذي ُب مسند اإلماـ أٞبد ، وايضً  - ْعُت َرُسوَؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَّ من حديث سربة بن أيب فاِكو قَاَؿ: مسَِ

؛ فَػَقاؿَ  ـَ أبَِْطُرِقِو، فَػَقَعَد َلُو ِبَطرِيِق اإِلْسبَلـِ ِديَنَك َوِديَن  : ُتْسِلُم َوَتَذرُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: ِإفَّ الشَّْيطَاَف قَػَعَد الْبِن آَد
َا َمَثُل اْلُمَهاِجِر  آاَبِئَك َوآاَبِء َأبِيَك؟ فَػَعَصاُه َفَأْسَلَم، ٍبَّ قَػَعَد َلُو ِبَطرِيِق اذلِْْجَرِة، فَػَقاَؿ: تُػَهاِجُر َوَتدَُع َأْرَضكَ   َومَسَاَءَؾ؟ َوِإظلَّ

َلُو ِبَطرِيِق اجلَِْهاِد، فَػَقاَؿ: ُ٘بَاِىُد فَػُهَو َجْهُد النػَّْفِس َواْلَماِؿ، فَػتُػَقاِتُل َكَمَثِل اْلَفَرِس ُب الطَِّوِؿ، فَػَعَصاُه فَػَهاَجَر، ٍبَّ قَػَعَد 
ُ َعَلْيوِ   َوَسلََّم: َفَمْن فَػَعَل َذِلَك َكافَ  فَػتُػْقَتُل، فَػتُػْنَكُح اْلَمْرَأُة، َويُػْقَسُم اْلَماُؿ، فَػَعَصاُه َفَجاَىَد، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَّ
ْدِخَلُو اجْلَنََّة، َوِإْف َغِرَؽ َكاَف َحقِّا َحقِّا َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْف يُْدِخَلُو اجْلَنََّة، َوَمْن قُِتَل َكاَف َحقِّا َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْف يُ 

 َعَلى اّللَِّ َأْف يُْدِخَلُو اجْلَنََّة " َعَلى اّللَِّ َأْف يُْدِخَلُو اجْلَنََّة، َأْو َوَقَصْتُو َدابػَُّتُو َكاَف َحقِّا
ائل ُب القدر ىو أف ومذىب اجلهمية األو  ظهر كاف إبليس ! جهمي ىذا فيو دليل على أف أوؿ :َأْغَويْػَتِِب  فَِبَما قَاؿَ 

، للهداية فلم يكن أىبًل  ،دلاذا ؟ ألنو كفر ابتداًءا ،بل إف هللا جل وعبل ترؾ ىدايتو، واألمر ليس كذلك، األمر جربيّ 
َها ِبُكْفرِِىْم " كما قاؿ تعاذل ،و سبحانو حكيم يضع الشئ ُب موضعوفه ُ َعَليػْ " فَػَلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ وكقولو ، " َبْل طََبَع اّللَّ

ُ قُػُلوبَػُهْم "  إذاً ىم ليسوا أىبل للهداية ، فلم يوفقهم ذلا إلهنم ليسوا زلبّل ذلا .  اّللَّ
تّجوف ابلقدر ، ولذلك قاؿ بعض أىل العلم : ال تكن ُب الطاعة قدراّي ، وعند ادلعصية أما ىؤالء اجلربيوف فيح -

 افق ىواؾ ٛبذىبت بو ! "و أّي أيُّ مذىٍب   جربّي "

 ((ٚٔ)َشاِكرِينَ  مْ ٍبَّ آلتِيَػنػَُّهم مِّن بَػْْبِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأؽْلَاهِنِْم َوَعن ََشَائِِلِهْم َوالَ ٘بَُِد َأْكثَػَرىُ )
 أي أزّىدىم ُب اآلخرة وأرّغبهم ُب الدنيا . ٍبَّ آَلَتِيَػنػَُّهْم ِمْن بَػْْبِ َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم :

 .الشبهات وُأضعفهم ُب إرادة احلق أحّسن ذلم الشهوات ، وارسي ذلم َوَعْن َأؽْلَاهِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم :
 أي موحدين . َشاِكرِيَن : َواَل ٘بَُِد َأْكثَػَرُىمْ 

ُهْم أَلَْمؤَلَفَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْٝبَِعْبَ )  َها َمْذُؤوًما مَّْدُحورًا لََّمن تَِبَعَك ِمنػْ  ((ٛٔ) قَاَؿ اْخُرْج ِمنػْ
، والذءـ :ادلَْذُؤـو  .ادلطرود من رٞبة هللا جل وعبل :ادلدحور -        : أشد العيب .ادلعيب ادلذمـو
ُهْم أَلَْمؤَلَفَّ جَ " َلَمْن تَ    ىنا حدث تغاير ُب الضمائر ... دلاذا ؟؟ َهنََّم ِمْنُكْم َأْٝبَِعَْب "ِبَعَك ِمنػْ

 دلا صار بعض بِب آدـ على طريقتو ومنهجو ، صاروا كأهنم منو ومعو ُب مصّبه .



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

9 

 :ٍب أمر هللا آدـ فقاؿ - 
ـُ اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكبَل ) ُتَما َواَي َآَد  (َواَل تَػْقَراَب َىِذِه الشََّجَرَة فَػَتُكواَن ِمَن الظَّاِلِمْبَ  ِمْن َحْيُث ِشئػْ

      السكن ىنا ٗبعُب اإلقامة ، وليس السكوف . :اسكن
 معناىا لغة : احلديقة ادلّلتّفة األغصاف . اجلنة :
ولذلك مسي اجلنْب جنيًنا ؛ ألنو  بداخلها . *ومسيت جّنة ؛ لكثرة ما فيها من أشجار يستجّن هبا ادلرء ، أي : ؼلتفي 

 .جًنا ؛ ألهنم ال يُروفومسي اجلن  ،يستَب وال يُرى
ُتَما َحْيثُ  ِمنْ  َفُكبَل   .يعِب ىنيًئا سهبل (رغًدا)خرى بدليل قولو ُب اآلية األ ،أي كبل من الطيبات من حيث شئتما :ِشئػْ
 .وجل ذلما ل من الطيب ، وهناعلا عن شجرة عّينها هللا عزفأمرعلا ابألكالشََّجَرَة:  َىِذهِ  تَػْقَرابَ  َواَل 

" َواَل تَػْقُ  َما لَْيَس سكت القرآف والسنة عن ذلك ، وادلذىب عندان ُب التفسّب   * ولكن ما ىي ىذه الشجرة ؟؟ 
 َلَك ِبِو ِعْلٌم "

 .قد ٘باوزٛبا حدود هللا جل وعبل كوان، فتنها بعد هنيي لكما عن األكل منهافتكوان من الظادلْب : يعِب إف أكلتما مػػػ 

ُهَما ِمن َسْوآِِتَِما َوقَاَؿ َما نَػَهاُكَما رَبُُّكَما عَ ) ْن َىِذِه فَػَوْسَوَس ذَلَُما الشَّْيطَاُف لِيُػْبِدَي ذَلَُما َما ُووِرَي َعنػْ
 ((ٕٓ) الشََّجَرِة ِإالَّ َأف َتُكواَن َمَلَكْْبِ َأْو َتُكواَن ِمَن اخْلَاِلِدينَ 

 .بصوت خفي، أي كلمهما الوسوسة معناىا الصوت اخلفيّ  :الشَّْيطَافُ  ذَلَُما َوْسَوسَ فػَ 
 .ي صوت وقع احلُلّي بعضو على بعضى :والوسوسة
  .أي لُيظهر ذلما :ذَلَُما لِيُػْبِديَ 
ُهَما ُووِريَ  َما  .أي ما ُسَب عنهما من عوراِتما :َسْوآِِتَِما ِمن َعنػْ

 .أي عن األكل منها :الشََّجَرةِ  َىِذهِ  َعنْ  بُُّكَمارَ  نَػَهاُكَما َما َوقَاؿَ 
، ىي أال تكوان من ادلبلئكة أي ىل تعلموف ما ىو سبب النهي والعلة ؟  :اخْلَاِلِدينَ  ِمنَ  َتُكوانَ  َأوْ  َمَلَكْْبِ  َتُكوانَ  َأف ِإالَّ 

ج عليهما الوسوسة ، وإظلا العلة فعلل النهي بعلة ليست ىي بعلتو ، بل سّوغ وروّ  وكذلك أال تكوان من اخلالدين .
 .، دلاذا ال تفعل ؟؟ ألف هللا هنىمن النهي ، إظلا ىي النهي 

والعلة تثبت إما ابلنص أو  : كل علة يعلل هبا ، أتٌب ابلنقض على أصل احلكم ، فهي علة ابطلة والقاعدة تقوؿ  -
 ابإلٝباع حٌب نقيس عليها ، أما غّب ذلك فهي علة ابطلة .

قبلو النفوس ، ومزجو " تزيْب الباطل ُب صورة احلق لت  أوؿ مدخل من مداخل إبليس اللعْب وتلبيسو وىذا ىو -
 وىذا ما يفعلونو اليـو ، يلّبسوف الباطل ثوب احلق ، ألف النفس ال تقبل الباطل اض "بشئ من احلق

التربج يسمونو ، اء يسمونو الطربالغن -  الكفر يسمونو حرية الفكر -   فمثبل راب البنوؾ يسمونو " فائدة " -
 موضة وشئ جديد ... وعلى ذلك فػػ ِقس .
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وىذه ادلداخل لو تعلمناىا وعرفناىا  بطريقْب.. -عليو السبلـ-اذلجـو علي آدـ  -عليو لعنة هللا-بدأ إبليس  - 
 ألمّنا مكره.... 
فإف النفس ال تقبل الباطل  غو النفوس ، أنو يقلب الباطل ُب صورة حٍق فتستسي وىو طريق ادلخادعة الطريق األوؿ:

فهنا وسوس ذلما ، ومقصوده األساسي ىو أف  اض ، ولكنها إذا ُمزج ذلا الباطل بشئ من احلق قبلتو واستساغتو 
د من ألف آدـ عليو السبلـ ىو أفضل منو ، فظن البائس أنو طر  يبدي العورة الٍب إبظهارىا ينقص حاؿ اإلنساف ؛

ليس بسبب كربه وإابءه ورده أمر هللا والعياذ اب . فأراد أف يُظهر آدـ ُب صورة شخص  ،فعاداه اجلنو بسبب آدـ ،
...واٚبذ لذلك أوؿ طريق الوسوسة ، وذاؾ بتزيْب الباطل ُب صورة احلق  عنده نقص ، حٍب ُيشفي صدر ىذا اجملـر

رَبُُّكَما َعْن َىػِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأف َتُكواَن َمَلَكْْبِ َأْو  " َما نَػَهاُكَما وأخرج ذلما علًة عليلة أتت ابلنقض علي األصل قاؿ :
 َتُكواَن ِمَن اخْلَاِلِديَن .."

 ىل ىذا األمر ىو علة النهي...؟؟  ،أي : لئبل تكوان ملكْب ولئبل تكوان من اخلالدين  "إال أف تكوان"
 وىذا ىو الظاىر .  ، أي : آلدـ وحلواء ذلما ا ىو أراد أف يلّبس علي األبوين، فوسوس، إظلاجلواب قطعا ال
 ، فهو يقوؿ آلدـ عليو السبلـ : دلاذا هناؾ هللا ...؟ بتعليل النهي ٗباذا.. ؟ ،فوسوس ذلما

 وىل يكره هللا تعارل أف يكوف آدـ خالداَ..؟ !....  " هناؾ حٍب التكوف ملكا وحٍب التكوف من اخلالدين.. "  
 خلق اجلنو وىي ٚبُلد ، اجلواب ..ال..  فإف هللا     تعارل آلدـ أف يكوف ملكا؟ !وىل يكره هللا اجلواب ..ال.. 

 : بل ،، ال تفِب ، وخلق ادلبلئكة وىو ػلبهم سبحانو وتعارل ،فعلل لو هبذه العلل العليلة ليس ىذا فحسبخالدة
 "(ٕٔ) "َوقَامَسَُهَما ِإِنّ َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحْبَ 

 أي حل  ذلما اب إنو لناصح ذلما فيما أشار بو عليهما . َوقَامَسَُهَما:
 قلب الباطل ُب صورة احلق. إذاً : فالسبيل األوؿ ىو قلب احلقائق...

ولذلك عندان ُب  : أنو اقسم ذلم... وآدـ عليو السبلـ ماكاف يظن أف ىناؾ أحد يقسم اب كاذاب  السبيل الثان
 ولكن يستثِب من ذلك :أف نصدقو ،  فنحن مأموروف إذا حل  لنا حال   شريعتنا من حل  لكم اب فصدقوه ،

فحالو أنو    "صدقك وىو كذوب"هذا يستثِب ، ىذا إنساف كذاب ، كما ُب الشيطاف فمن ُعلم كذبو ابتفاؽ...  -ٔ
 كثّب الكذب فبليصدؽ .

من جاءان فحل   يقة يعِب :األمر الثان... ال نقبل حل  من حل  علي شئ خبلؼ الظاىر والواقع واحلق  -ٕ 
أنو ليس ىناؾ َشس نصدقو؟! ونقوؿ الدليل من حل  لكم اب فصدقوه؟ ...ال...ألف ىذا خبلؼ الواقع وخبلؼ 

 أما غّب ذلك فبليُقبل . العقل ، فإذاً اليصدؽ إال من كاف زلبلً ألف يصدؽ 
 .ٕبلفو -عليو السبلـ-فغّر آدـ  
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ا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت ذَلَُما َسْوآتُػُهَما َوطَِفَقا ؼَلِْصَفاِف َعَلْيِهَما ِمن َوَرِؽ اجْلَنَِّة َواَنَداعُلَا َفَدالَّعُلَا ِبُغُروٍر فَػَلمَّ )
 ((ٕٕ) رَبػُُّهَما َأدَلْ أَنْػَهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكَما َعُدوّّ مُِّبْبٌ 

ولذلك مساه هللا تعارل بذلك ألنو ، الٍب كاان فيها ٖبداع منو وغرورأي : أنزذلما وحطهما عن منزلتهما  بُِغُروٍر: َفَدالَّعُلَا
وفعلو الوسوسة  ، وسَواس فهذا الشيطاف بعينو بنفسوفهو َغرور وىو ....  "َواَل يَػُغرَّنَُّكْم اِبّللَِّ اْلَغُروُر"، فقاؿ ل لوفاع

 -عياذا اب جل وعبل-نساف وؼلدعو والغرر والغرور ، يغر اإل
 .) العورة ( وأصبحت ظاىرة مكشوفة انكشفت السوءه  "فَػَلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت ذَلَُما َسْوَءاتُػُهَما" قاؿ: 
 ؼلصفاف يعِب : يضعاف أوراؽ اجلنة عليهما .. ٗبعُب: جعبل يلصقاف عليهما من ورؽ اجلنة . ؼَلِْصَفاِف: َوطَِفَقا
 ولذلك ضلن وىو أف سبيل الشيطاف األوؿ ىو إظهار العورات ألنو سبيل لكل شر :ىذا يدلنا علي شئو  -

النتعجب أف تكوف ىذه احلملو الشرسة علي اجملتمعات ادلسلمة ابألفبلـ اإلابحية وادلسلسبلت ادلاجنة واألغان 
 .ا اآلف؟! ىذا ىو سبيل الشيطافدلاذا كل ىذ،  اذلابطة

ُهَما ِمن َسْوَءاِِتَِما "" لِيُػْبِدَي ذلَُ   ىذا مقصوده دلاذا...؟، فيظهر العورات َما َما ُووِرَي َعنػْ
  -عياذاً اب جل وعبل-ألنو إذا ظهرت العورات انتشر كل شر ُب اجملتمع 

 ُكما َعُدوّّ ُمِبٌْب""َوانداعُلا رَبػُُّهما َأدَلْ َأنْػَهُكما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكما ِإفَّ الشَّْيطاَف لَ 
 ولذلك قاؿ النيب _صلي هللا عليو وسلم_ ُب احلديث :  أي : عدو ظاىر العداوه كما بينت ولكن اإلنساف ينسي 

نسي ىذه .. ومسي اإلنساف هبذا اإلسم ؛ ألنو ينسى .. . ."نسي آدـ فنسيت ذريتو ، وجحد آدـ فجحدت ذريتو". 
أنو ػلل  ، وأنو يقلب الباطل ُب صورة  كما قلُت دخل عليهما من طريقْب :   العداوة مع أهنا عداوة معلومة ، لكن

وإذا أردت أف تعرؼ سبيل ىؤالء فانظر ُب وسائل اإلعبلـ اليـو  ؛ لتجد ىذه النوعيو أماـ   احلق ، أنو انصح ذلما .
 نس" " قلوهبم قلوب الشياطْب ُب جثماف إ-صلي هللا عليو وسلم-عينيك ، وتتذكر حديث النيب 

، حٍب ولو أقسموا أهنم دلن الناصحْب م أهنم مايقصدوف بنا إال اإلتبلؼ، وينبغي أف نعللكن ينبغي أف أنخذ حذران -
 -عياذا اب جل وعبل-أو ادلصلحْب ، فتبّْب لنا حاذلم بفضل هللا ُب كلماِتم وأفعاذلم ومايريدونو 

 ((ٖٕ)تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَٞبَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ قَاالَ رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإف دلَّْ  )
أنتم  - عليو السبلـ–أف آدـ وحواء اعَبفا ابلذنب وىذا ىو فعل من كاف متبعاَ آلدـ أي  َأنُفَسَنا: ظََلْمَنا رَبػََّنا قَاالَ 

وقاؿ: "  -مذىب اجلربي  -ادلذىب  دلا تعلل ابلقدر ، وأثبت ىذا  -عليو لعنة هللا-رأيتم اجلربي األكرب إبليس 
 وحالو كحاؿ الشاعر الذي يقوؿ:  فنسب ىذا األمر إرل قدر هللا والعياذ اب . ،فَِبَما َأْغَويْػَتِِب"

 ِإاّيَؾ ِإاّيَؾ َأف تَبَتلَّ اِبدلاِء . ---َألقاُه ُب الَيمِّ َمكتوؼ اليدين َوقاَؿ                      
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وىو: أنو اعَبؼ ابلذنب وأنو ىو الفاعل لو ، واتب إرل هللا ، فقد اٚبذ السبيل األرشد -ـالسبلعليو -أما آدـ  -
وأما من اٚبذ السبيل   فمن أخذ سبيلو فتاب من الذنب واعَبؼ ورجع إرل هللا تعارل ، فهو آدمي.  جل وعبل منو

 اآلخر فعاتب القدر ونسب الفعل إليو ، فهذا إبليسي ادلنهج عياذا اب .
 . ي السَب علي الذنب واجملاوزة عنوادلغفرة : أ : ف دل تغفر لنا ""وإ

 والرٞبة من هللا : أبف يغفر ذلم وأف ال يعاقبهم ال ُب الدنيا وال ُب اآلخرة . "وترٞبنا" :
أف اخلاسر : ىو من دل يُغفر لو ويرحم ، وىو من   وىذا يؤصل لنا مبدأ ادلكسب واخلسارة " لنكونن من اخلاسرين"

وغفر لو فهذا ىو  -جل وعبل-فهذا خاسر وأما من اتب إرل هللا   -والعياذ اب-علي ادلعاصي والذنوب  أصرّ 
 الفائز .
 ُمِبُْب ﴾.﴿ُقْل ِإفَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُىَو اخْلُْسَراُف الْ  ... ك ولذل -
 .وأما الفوز ادلبْب العظيم : فهو ابدلغفرة ودخوؿ اجلنة ،راف واضح بّْب خس

 ((ٕٗ) قَاَؿ اْىِبطُوْا بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ُب اأَلْرِض ُمْستَػَقرّّ َوَمَتاٌع ِإذَل ِحْبٍ )
 اىبطو من اجلنو وسيكوف بعضكم لبعض عدو.أي  :" اىبطوا بعضكم لبعض عدّو "

 .أي مكاف استقرار الرض مستقر" :" ولكم ُب ا
 ٛبتعوف ٗبا فيها إرل وقت معلـو وأجل زلدود .أي  :"ومتاع إرل حْب "

َها ُٚبَْرُجوفَ )  ((ٕ٘) قَاَؿ ِفيَها َٙبْيَػْوَف َوِفيَها َٛبُوُتوَف َوِمنػْ
فتحيوف فيها إرل   يَػْوَف""قَاَؿ ِفيَها ٙبَْ   انظر إرل ىذه اآلية ...ثبلث ٝبل  ىي قصة حياة اإلنساف من أولو إرل آخره

َها ُٚبَْرُجوَف" يكوف ادلوت فيها والدفن. "وفيها ٛبوتوف" ماقدره هللا من آجالكم . بوركم إرل البعث أي: من ق " َوِمنػْ
 وبعثو . ،وموتو، ٙبكي لك قصة ىذا اإلنساف حياتو ثبلث ٝبل ،واحلشر والنشور

ـَ َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لِبَ ) ٌر َذِلَك ِمْن آاَيِت اّللَِّ اَي َبِِب آَد اًسا يُػَواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التػَّْقَوَى َذِلَك َخيػْ
 ((ٕٙ)َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروفَ 

سلاطباً آدـ وحواء وذريتهما ُب ىذه األرض: ٙبيوف مدة ماقدر هللا لكم ، وكذلك أيضاً ُب  -جل وعبل-يقوؿ هللا 
 .والرايش ه ادلدة ظلتعكم ابللباسىذ
 .فهو ادللبس الكمارل  تتجملوف بو ُب الناس وأما الرايش:ىو ماجعل ضرورة ُب سَب العورات *  اللباس:أما  
 .ىذا اللباس الضروري لسَب العوراتفقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم  إذاً: 

 :األساس أي: ظاىر الثياب إف الرايش ُب كبلـ العرب ٗبعِب وقيل:  ،اللبس الذي تتجملوف بو أي :وريشاً 
 .زؿ لكم ماتلبسوف وما تنفقوف منوادلاؿ أي : نن، وقيل كما ُب قوؿ ابن عباس 
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ٌر "" َولِبَ    عليكم كاف ىذا أفضل ملبس أي إنكم إذا فعلتم ما وجب عليكم و تركتم ماحـر  :اُس التػَّْقَوى َذِلَك َخيػْ
 .تلبسونو
لبسو ادلتقوف يـو القيامة ، أي : خّب شلا أعطاكم هللا ُب الدنيا من ىذه ماي وقيل ولباس التقوي ذلك خّب معناه : -

  ادلبلبس ، فأعطاكم مبلبس أفضل منها وىي ما يلبسو ادلتقوف ُب االخرة .
 ادلهم أف لباس التقوي غلمع كل ذلك   السمت احلسن والتواضع واخلشيو ارل غّب ذلك أي :وقيل لباس التقوي

فإف الذي أنزؿ  أي لعلهم يتذكروف نعمو هللا جل وعبل عليهم فيشكروهنا  :لهم يذكروف"" ذلك من آايت هللا لع 
يشرع للمؤمن أنو إذا لبس ملبسو أف ػلمد هللا جل   ولذلك  ىذه ادلبلبس وسَب ىذه العورات ىو هللا جل وعبل

يدعو لو أخاه ابلربكو إرل غّب  وأف ،" احلمد  الذي كسان ىذا ورزقنيو بغّب حوؿ مِب وال قوة "فيقوؿ  وعبل عليو
، وقاؿ أف باس احلسي واللباس ادلعنويالل -جل وعبل-فذكر هللا  ،ذلك كل ىذا لتذكر نعم هللا علينا للملبس

ذكر الشعران ُب فقد ، اليظن ظاف كما ظن بعض الصوفية حٍب ،من احلسي واألوؿ  أيضا من اخلّبادلعنوي خّب 
فلما قيل لو  مسو إبراىيم العرايف وقاؿ :" وكاف من كرامتو هنع هللا يضر أنو كاف ؼلطب عرايانً أٌب علي رجل ا (طبقات األولياء)

عنو ، بل سار  اؾأنت دل تفعل ما أمرؾ هللا بو وهن أين التقوي..؟!خّب "  عرايان؟ قاؿ :"ولباس التقوي ذلك ٚبطب
 ، أمر عجيب !!ما" انظر إرل استدالؿ الشيطافآِتلػ "يبدي ذلما ماووري عنهما من سو  مسلك الشيطاف عياذاً اب 

عياذاً اب –ابلقرآف   ولذلكػ التغَب أبداً أف أيتوا ببعض اآلايت فيشّبهوف هبا علي الناس ويسوغوف مذاىب ابطلة
 -جل وعبل

َن اجْلَنَِّة يَنزِ ) ـَ الَ يَػْفِتنَػنَُّكُم الشَّْيطَاُف َكَما َأْخَرَج أَبَػَوْيُكم مِّ ُهَما لَِباَسُهَما ِلُّبِيَػُهَما َسْوآِِتَِما ِإنَُّو اَي َبِِب آَد ُع َعنػْ
 ((ٕٚ) يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث الَ تَػَرْونَػُهْم ِإانَّ َجَعْلَنا الشََّياِطَْب َأْولَِياء لِلَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوفَ 

ـَ اَل  لباس  رؾاللباس احلسي فيسَب العورة أو ت شيطاف بتزيْب ادلعصية بَبؾنكم الاليغر  أى: يَػْفِتنَػنَُّكُم الشَّْيطَافُ اَي َبِِب آَد
   .فقد خدع آدـ أبيكم بتزيْب األكل من الشجرة حٍب كاف مآؿ ما زيّنو ذلما أف أخرجهما من اجلنة التقوي

 "كما أخرج أبويكم من اجلنة"  
تزيْب مصيبة كبّبة ، فلو أخذان حذران من فلنحذر...أف ال  ابلطريقْب : أقسم ذلما ، وزّين ذلماكي  أخرجهم ؟... 

  .ىذا الباب التقينا أشياء كثّبة
ُهَما لَِباَسُهَما ِلُّبِيَػُهَما َسْوآِِتَِما   " َوقَِبيُلوُ  ُىوَ  يَػَراُكمْ  ِإنَّوُ " يَنزُِع َعنػْ

تروهنم ، وىذا ىو أي : يرونكم ويشاىدونكم وأنتم ال ، أي: أف الشيطاف يراكم ىو وقبيلو وذريتو من حيث التروهنم 
ولذلك  أف الشيطاف يراؾ ويعرؼ أفعالك ويشّمك فيعرؼ من أين يدخل لك ، فاحذر ادلداخل....  مكمن اخلطر ،

العْب ،واألن  ،والفم ،واألذف، والفرج ، كلها مداخل فبل بد  ،مداخلك ال بد أف تضع عليها حراسة، حراسة الثغور
 -نعوذ اب من ىذا–اف الذي يراؾ فإف رأي  ثغره دخل منها وأف تغلق ىذه ادلداخل للشيط أف ٙبتاط  ،
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 وُب ىذه اآليو دليل علي أف اجلن اليُري ُب صورتو اجلنّية 
؟ صفو، ّباً من الناس يقوؿ رأيت جنياً ال تروهنم...فبل يُري اجلِب علي صورتو اجلنية ..ألف كث  " من حيث التروهنم "

 ، إظلا اجلن اليري علي صورتو احلقيقية.يهاـو مشخوطة وفيو كذا وكل ىذا إيقوؿ عين
، وأما ادلؤمنوف اب ياطْب أولياء للذين اليؤمنوف ابإان جعلنا الش :" ِإانَّ َجَعْلَنا الشََّياِطَْب َأْولَِياَء لِلَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف"

 .الية وال سطوة وال سلطاف عليهمفليس للشيطاف وال لذريتو و 
عاىم ، بل دلا دألهنم دل يؤمنوا دلاذا صاروا أولياء للشيطاف ؟ ... الشياطْب أولياء للذين ال يؤمنوف" إذاً: "إان جعلنا

ـَ َأف الَّ تَػْعُبُدوْا ٱلشَّيطَاَف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ كما قاؿ تعاذل  أطاعوه ؾ، إبليس وأغواىم إرل الشر  َبِِبۤ َءاَد " َأدَلْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يػٰ
 *  َوَأِف ٱْعُبُدوِن َىٰػَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم  * َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِببلِّ َكِثّبًا " مُِّبٌْب  

بسبب  -جل وعبل -فإنو خدع الكثّبين عياذاً اب ؟!..قاً كثّباً أفلم تكونوا تعقلوفاخللق ، أي : خل واجلِِبّل ٗبعِب :
  -عياذاً اب-أهنم أطاعوه ُب الشرؾ 

ُ َأَمَراَن هِبَا ُقْل ِإفَّ اّللََّ الَ أيَُْمُر اِبلْ َوإِ ) َها آاَبَءاَن َواّللَّ َفْحَشاء أَتَػُقوُلوَف َعَلى َذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْداَن َعَليػْ
 ((ٕٛ)اّللَِّ َما الَ تَػْعَلُموفَ 

 .وإذا ارتكب ادلشركوف الفاحشة أي:وا فاحشة""وإذا فعل
 حش فيصّب عظيماً وتستنكره النفوس .كل مايف والفاحشة: 

َها آاَبءَ  ُ َأَمَراَن هِبَا"" قَاُلوا َوَجْداَن َعَليػْ  : علل ادلشركوف فعل الفاحشة بعلتْب :اَن َواّللَّ
  .أهنم وجدوا آابءىم كذلك األورل : 

  -جل وعبل–أف هللا أمرىم هبا عياذاً اب  :الثانية
 " ِإفَّ اّللََّ اَل أيَُْمُر اِبْلَفْحَشاِء  م وقل : ، رُّد عليهفقاؿ هللا جل وعبل لنبيو

 
....   "تَػْعَلُموفَ  اَل  َما اّللَِّ  َعَلى َأتَػُقوُلوفَ  ۗ

أف اإلنساف يفَبي علي هللا الكذب ويقوؿ  ،بل ىو أشد ظلماً من الشرؾ -معنا كما سيأٌب   -وىذا ىو أظلم الظلم
 الكبلـ الباطل

َ ال أيَُْمرُ     .ال أيمر ابلفحشاء أي أمراً شرعياً  اِبْلَفْحَشاِء" " ُقْل ِإفَّ اّللَّ
 " َأتَػُقوُلوَف َعَلى اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموَف " ؟!!

األورل ، فدؿ ؾ وتر ،  الأيمر ابلفحشاء"فرد الثانية "أف هللا....   وجدان آابءان وهللا أمران إذاً ىم قالوا شيئْب : -
وىذا الصن  من الناس يسميو ابن القيم ب "جهاؿ الكفار"   ليد آلابءىمذلك علي أف الذي سّوؿ ذلم ىذا ىو التق

 .وىم ليسوا معذوروف هبذا التقليد -جل وعبل-أهنم جهلة مقلدة آلابءىم ُب الكفر عياذاً اب 

يَن َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوفَ ُقْل َأَمَر َريبِّ اِبْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه سُلِْلِصَْب لَ )  (ُو الدِّ
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فيو عداًل شلا شرعو هللا جل ، ٍب ما يكوف العدؿ، ومن أعدؿ العدؿ التوحيد :والقسط ٗبعِب :َريبِّ اِبْلِقْسِط "" ُقْل َأَمَر 
 .ر إذاً فقد أمر ابلقسط وهني عن ضده من الفواحش وادلنك ،وطادلا أنو أمر ابلقسط، فإنو ينهي عن ضده ،وعبل

  .أخلصوا العبادة  جل وعبل أى :" أقيموا وجووىكم "
 ن:ادلسجد يطلق أيضاً علي أمري :"عند كل مسجد "

 .ادلكاف والبيت الذي وضع للعبادة وىو :األمر األوؿ ػػػٔ 
 فهذه تسمي مساجد ألهنا مواضع للسجود أيضاً  وىي ادلفاصل وغّب ذلك ،ويطلق علي اآللة الٍب ُيسجد هباػػػ ٕ

                                     العبادة والطاعة  الدين" ٗبعِب :" :" َوادعوُه سُلِلصَْب َلُو الّديَن "
 اعبدوه "وادعوه" ٗبعِب:

 *فكلمة الدعاء أتٌب ُب القرآف علي معنيْب : 
 أتٌب ٗبعِب العبادة .  -ٔ 

فدؿ علي أف   ُدوِف اّللَِّ َوَأْدُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَف ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقيِّا "" َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمْن كما ُب قولو تعاذل 
أف يثيبو هللا جل وعبل ،  ألنو إظلا يقصد بذلك ؛دعاء عبادة ، فالذي يصلي ىو داِع، وادلزكي داع ، والصائم داعال

 .طلب الثواب فهو حالو حاؿ الداعيفحٍب لو دل ي
 .أنك تطلب من هللا شيئاً فهذا أيضاً دعاء كما قاؿ تعاذل :اً أيٌب ٗبعِب دعاء ادلسألة والطلبوالدعاء أيض -ٕ
 والتوجو إليو وحده ابلعبادة . فعلي كل ينبغي اإلخبلص  جل وعبل -

  علي أحد تفسّبين : :" َكَما بََدَأُكْم تَػُعوُدوَف "
 .يعيدكػم بعد ذلككما بدأ خلقكم   :أىكما بدأكم تعودوف أما األوؿ :   -ٔ
 .اً ىدي وفريقاً حق عليهم الضبللوكػما بدأكم تعودوف فريق: وعلي التأويل الثان -ٕ 
 أف هللا ابتدأكم وىو يعلم الكافر وادلسلم وستعودوف أيضاً ُب هناية األمر إرل ذلك .  أي : 
 ولذلك يقولوف أف اخلواتيم مواريث السوابق -
ويصل هبا ُب اآلخر إرل ىذه النتيجة ..  ، وىو يعمل األعماؿأمو شقي أـ سعيد ب لو وىو ُب بطنفإف اإلنساف كت 

اخلواتيم  :ويقولوف  ،ولذلك يقولوف: السعيد من سعد ُب بطن أمو والشقي من شقي ُب بطن أمو شقي أـ سعيد .
 مواريث السوابق .

ُذوا الشََّياِطَْب َأْولَِياء ِمن ُدوِف اّللَِّ َوػَلَْسُبوَف أَنػَُّهم َفرِيًقا َىَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّبلَلُة ِإنػَُّهُم اٚبََّ )
 ((ٖٓ) مُّْهَتُدوفَ 

 ، ويّسر ذلم أسباب اذلداية وصرؼ عنهم موانعها.ىم ىداة أو، جل وعبلأي: فريق منكم ىداه هللا  :" َفرِيًقا َىَدى "
 ؟..، دلاذا حقت ووجبتليهم الضبللة ع أي : وجبت :" َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّبلََلُة "
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َُذوا الشََّياِطَْب َأْولَِياء ِمن دوف هللا "  "ِإنػَُّهُم اٚبَّ
، فأحبوىم من دوف هللا ونصروىم واٚبذوىم أخبلء وأصحاب فانقادوا ذلم جهبل لشياطْب ذلم أولياءأي: صّّبوا ا 

 .مهتدوف "  " وػلسبوف أهنم، أهنم مهتدوف إرل الصراط ادلستقيموىم يظنوف 
 إذا سألت  دلاذا حق عليهم الضبللة..؟إذاً ففريقاً ىدي وفريقا حق عليهم الضبللو.... 

بظبلـ للعبيد ؛ ألف بعض الناس يستشكل عليو  ك ، ىذا فعلهم وما ربلشياطْب أولياء من دوف هللاألهنم اٚبذوا  ا 
فا ىو الذي أضّلو فكي  لضبلؿ الكون ويقوؿ ىذا  ا" يهدي من يشاء ويضل من يشاء " : تعاذل  قوؿ هللا
 ػلاسبو ؟
، ودل يزؿ عنو اإرل أسباهب ،فلم يوفقو هللا جل وعبل ،هللا ألنو ىو الذي اٚبذ سبل الضبللة فلم يكن زلبًل ذلداية نقوؿ :

طبع هللا "بل  "وفريقاً حق عليهم الضبللو إهنم اٚبذوا الشياطْب"  ولذلك كل اآلايت هبذه الطريقو  ،مانعها فضلّ 
 .إرل غّب ذلك من اآلايت الٍب توضح أف هللا ليس بظبلـ للعبيد   "فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم"  عليها بكفرىم "

ـَ ُخُذوْا زِينَػَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّو الَ ػلُِبُّ اْلُمسْ )  ((ٖٔ) رِِفْبَ اَي َبِِب آَد
   .علي بِب آدـ وأيمرىم أبخذ الزينة -جل وعبل-نادي هللا ي

، نقل اإلٝباع الرازي عليو رٞبة هللا أف يسَب العورة ابإلٝباع ما :ادلقصود ابلزينة ىنا " خذوا زينتكم عند كل مسجد"
  ة.يسَب العور  الزينة ىنا ما

والتتجاوزوا حد  ،الٍب أحلها هللا جل وعبل الطيباتأي: وكلوا واشربوا شلا شئتم من  :وكلوا واشربوا والتسرفوا 
ألف هللا الػلب ادلتجاوز عن حد اإلعتداؿ وىو   ؟ؼ والتتجاوزوا احلبلؿ إرل احلراـ، دلاذااإلعتداؿ إرل حد اإلسرا

 ادلسرؼ 
زينة فلماذا ٝبع بْب أخذ ال   وىنا أيتى سؤاؿ  قاؿ هللا تعاذل ىنا : ''خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلو واشربوا "

 واألكل والشرب َب آية واحدة ؟
مبلبس ، طافوا عراة فإذا وجدوا ادلشركْب كانوا إذا طافوا ابلبيت، وىو أف ألف ىذه اآليو نزلت على سبب نقوؿ : -

 ، وكانت ادلرأه ٚبلع مبلبسها إالرجاال ونساء ،، وإف دل غلدوا خلعوا مبلبسهم وطافوا ابلبيت عراةجديدة لبسوىا
 ... دلاذا كل ىذا...؟ىى خيط تغطى بو فرجها ويطوفوف ابلليل عرااي موضع َنْسعة و

انظر ماذا يفعل   يقولوف : ال نطوؼ ٗببلبس عصينا هللا فيها فكي  لنا أف نطيعو ٗببلبس قد عصيناه فيها....!! -
 .الشيطاف ابلناس يعطيهم تربيراً ومسوغاً ولكنو مسّوغ إبليسى !

لكى تعلم أف  آلية أيضاً بعد ذكر قصة آدـ و ظهور العورة بفعل الشيطاف لوحٌب تعلموا دلاذا أتت ىذه ا  -
ألف بعض الناس قد يقوؿ ىو فعل ذلك ِبدـ وضلن سنأخذ حذران وكي  لعاقل أف ، لشيطاف دل يَبؾ ادلسألة إرل اآلفا

وكانوا أيضاً ُب   ادةينصاع لو فيكش  عورتو ،  نقوؿ:  ال ! إنو لّبس عليهم أهنم يطيعوف هللا بذلك ، فجعلها عب
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ويقولوف ظلتنع من أكلها فبل نػأكل حلماً وال كذا  احلج والطواؼ ػلرموف على أنفسهم أشياء منها أكل السمن والدسم
ا أنفسهم عن أكل فنهو  ،تعظيماً فنحن أوذل ابلتعظيم منكمفقاؿ ادلسلموف إذا كنتم تفعلوف ذلك  ،يماً للحج؛ تعظ

 ية :فنزلت ىذه اآل ؛ىذه الطيبات
ـَ ُخُذوا زِينَػَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا   ( اْلُمْسرِِفْبَ  ػلُِبُّ  اَل  ِإنَّوُ  ۗ  )اَي َبِِب آَد

ـَ زِيَنَة اّللَِّ الٍَِّبَ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِؽ ُقْل ِىي لِلَِّذيَن آ) نْػَيا َخاِلَصًة ُقْل َمْن َحرَّ َمُنوْا ُب احْلََياِة الدُّ
ُل اآلاَيِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ   ((ٕٖ) يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُػَفصِّ

ـَ زِيَنَة اّللَِّ   من الذي قاؿ لكم اخلعوه وتعّروا... ؟من حـر عليكم لبس ىذا ادللبس؟   الٍَِّب َأْخَرَج ِلِعَباِدِه:ُقْل َمْن َحرَّ
 من الذي حـر عليكم ىذه ادلأكوالت وادلشروابت الٍب رزقكم هللا هبا .   :َباِت ِمَن الرِّْزؽِ َوالطَّيِّ 

نْػَياقل ِىَي لِلَِّذيَن آمَ   .هنا ُب طاعة هللا ُب سَب العورةأي : يتمتعوف هبا ويستعملو  :ُنوا ُب احْلََياِة الدُّ
إذا من شروط الصبلة  وشرط من شروط الطواؼ ف وعندان مثبًل  ىذه اآلية : دليل علي أف سَب العورة شرط -

، فأنت تسَب عورتك تعبداً فبذلك أنت استخدمت ىذه النعمة وىي ادللبس ُب طاؼ ابلبيت أو صلي سَب عورتو
 وشرعو ؛ لتؤجر عليو وىو سَب العورة . -عزوجل–شئ أمره هللا 

نْػَيا َخالِ   َصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة "" ُقْل ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ُب احْلََياِة الدُّ
أما من أخذىا وىو ليس عابدا  وىذا أيضاً ألف هللا ماخلق ىذه األشياء إال لكي نعبده هبا أنكل لنعبد نلبس لنعبد -

  -جل وعبل-فهي ليست لو ولذلك يعاقب عليها ُب اآلخره عياذا اب 
خالصو يـو القيامة" فهذا ادللبس وادلأكل من  "وماذا عن اآلخرة...؟   "قل ىي للذين آمنوا ُب احلياة الدنيا"

، ىم يشركوف ادلؤمنْب الكفار ليس ذلم ُب ذلك، أما إال من؟ أىل االؽلاف الطيبات ُب يـو القيامة الأيكلو واليلبسو
 .أما ُب اآلخرة فللمؤمنْب خالصة ،فيها ُب الدنيا

 .أي نبينها لقـو يعلموف "  َكَذِلَك نُػَفصُِّل اآلاَيِت "

َها َوَما َبَطَن َواإِلٍْبَ َواْلبَػْغَي ِبَغّْبِ احْلَقِّ َوَأف ُتْشِر قُ ) َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ـَ َريبِّ َا َحرَّ ُكوْا اِبّللَِّ َما دَلْ يُػنَػزِّْؿ ِبِو ْل ِإظلَّ
 ((ٖٖ) ُسْلطَااًن َوَأف تَػُقوُلوْا َعَلى اّللَِّ َما الَ تَػْعَلُموفَ 

 .يها الرسوؿأي اي أ قل :
   .ي قبائح الذنوب الظاىرة والباطنةأ :الفواحش 

ٍْبَ َواْلبَػْغَي بَِغّْبِ احْلَقِّ"   .ُب دمائهم أو أمواذلم أو أعراضهماإلعتداء ظلما علي الناس  :البغي معناه :"َواإْلِ
  .عِب احلجة فليس ذلم حجة ُب ذلكٗب :السلطاف
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ر أوٙبرمها افَباًء علي هللا جل وأف تقولوا علي هللا بغّب علم فتحل األمو  ،أي: َف "ى اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُمو " وَأْف تَػُقوُلوا َعلَ 
 ألف ىذه الذنوب كما قاؿ ،قلت افظع جرما عند هللا من الشرؾولذلك فإف القوؿ علي هللا بغّب علم كما  ،وعبل
وىي القوؿ علي هللا بغّب  لي جرماً بدأ ابلفواحش ٍب ثِّب أبشدىا جرما ٍب الٍب أشد منها ٍب األع مرتبة، (ابن القيم)
 .علم
" َوال ولذلك قاؿ تعارل :  ،رائم وكما قلت ىي أشد من الشرؾفإذاً القوؿ علي هللا بغّب علم من أكرب الكبائر واجل 

ـٌ لِتَػْفتَػُروا َعَلى اّللَِّ اْلَكذِ  َب ِإفَّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اّللَِّ تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُ  َأْلِسنَػُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحبلٌؿ َوَىَذا َحَرا
 اْلَكِذَب اليُفِلحوف" 

فبلف ، وفبلف غّب شهيد، فبلف شهيد ،لذلك ٘بنب أف تقوؿ حبلؿ وحراـ أو ىذا األمر حبلؿ وىذا األمر حراـ -
 .فهو إفتآت علي هللا  ، وكلو إذا دل يكن صواابً مسلم وفبلف كافر، كلها أحكاـ

، وال يقوؿ األظهر كذا والظاىر من اآلية كذايقولوف يعجبِب كذا واألقرب كذا و   -رٞبهم هللا- وقد كاف  األئمة -
، فنتجنب ىذه ن معو دليل حل أو دليل حرمة ظاىر، إذا دل يكواب كذا واحلبلؿ كذا واحلراـ كذاأحدىم أف الص

  ، وكاف أحدعلا عابداً عبدا هللا جل وعبلألخوين اللذين وأنتم تذكروف قصو ا ،ر حٍب ال نقوؿ علي هللا بغّب علماألمو 
 ،ٍب أٌب يـو فقاؿ لو: تب وارجع ح واآلخر يسرؼ علي نفسو ُب الذنوب وكاف كلما مر العابد علي أخيو ذكره اب 

...كلمة... مع ،دعِب وشأن ، فقاؿ:إذاً ال يغفر هللا لك..!!  !؟أـ جعلك علي حسيبا ! علي رقيبا؟بعثك هللاأقاؿ 
ر هللا بقبض أرواحهما ، فأمولكنو أٌب ىذا اليـو يقوؿ: اليغفر هللا لك، دا ويقوؿ ألخيو دائما افعل وافعلعابأنو كاف 
ٍب قاؿ لآلخر غفرت  فقاؿ للذي قاؿ اليغفر هللا لك : أكنت علي ما ُب يدي قادراً أـ كنت يب عادلاً ؟  ،ٍب أحياعلا

: "لقد قاؿ كلمًة أوبقت  -هنع هللا يضر-وؿ أبو ىريرة راوي احلديثيق ،نو ٍب أمر هبذا فسحب إرل النارلك فأدخلوه اجل
 .دنياه وآخرتو"

وضلن نسمع اليـو كثّباً أحدىم يقوؿ: "فبلف ُب .. لمة واحدة...قاؿ..اليغفر هللا لك: أىلكت ...كأي:  أوبقت 
 تعلموف ىذا من أفظع تقولوف علي هللا ماال ـهبذا...؟! أ من الذي أخربؾ، لنار حدؼ " وفبلف ىذا ُب اجلنةا

فمثبلً ٘بد بعض الناس ُب رلالسهم يٌذكر شئ فيقوؿ :ىذا حراـ بل ىو أصل احلراـ ، ـرأو أف ػلُ   -عياذاً اب-األمور
 ؟ يقوؿ ىذا حبلؿ..!! فمن الذي أحلووإف كاف شئ علي ىواه  ؟؟ أنو حراـ  ليس حراـ فقط ..من الذي أخربؾ

حراـ ،  كأنو يقوؿ: هللا يقوؿ حبلؿ وهللا يقوؿ ،فإف من يقوؿ حبلؿ وحراـك ذلحلبلؿ واحلراـ أحكاـ شرعيو ولفا
من ، ىذا مقطوع لو ابلنار فندما نقوؿ أف فبلف مات علي الكفروع فلنأخذ حذران ولننتبو..، ُموقٌع عن رب العادلْب

فالصحيح أف  أـ ُب النار؟؟ ولكن لو قلنا مثبًل..شنودة..ُب اجلنة ،ىذا علي العمـو، مات علي الكفر فهو ُب النار
  دلاذا ؟نقوؿ : تبّْب لنا أنو من أصحاب النار...
"فَػَلمَّا تَػبَػْبََّ َلُو َأنَُّو َعُدوّّ ّللَِِّّ قاؿ تعارل  ،دلا وعد أابه ابإلستغفار -سبلـعليو ال-نقوؿ وقوفاً مع الدليل ؛ ألف إبراىيم 

ىل ، أمامك وىو كاف مسلماً ُب الدنيافمثبًل إنساف مات ، ظاىرلدنيا علي الفػ ...تبْب لنا... ألف أحكاـ اتَػبَػرََّأ ِمْنُو " 
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علي إعتقاد أىل ، نقػػوؿ: تبّْب لنا أنو ُب اجلنة ؛ ألنو مات علي اإلسبلـ إما حااًل وإما مآالً  نقوؿ أنو ُب اجلنة ؟؟
 حن إذاً الصلـز ألحد ٔبنة أو انر، إال ماجـز الوحي لو.فن السنة واجلماعة

، فمذىب أبنو كاف صاحلاً   من شهد لو العدوؿ أو شهد لو ادلسلموف ٝبيعاً  ؾ مسألة واحدة فقط خبلفية وىي :وىنا
فإذا شهد : " أنتم شهداء هللا ُب أرضو" أنو يقوؿ ُب اجلنة، ويستدؿ علي ذلك أبحاديث منها -رٞبو هللا-ة ابن تيمي

 .ُب اجلنة ىذا مذىب ابن تيمية أطبق العادل علي تعديلو فهو  ،و هللافمثبلً الشافعي رٞب .الناس بذلك، فهو ُب اجلنة
 ، إال ما ثبت ُب الشرع .ا ال نقوؿ ُب اجلنة وال ُب النارأنن ولكن مذىب اجلمهور :

 .وأبو جهل أيضاً ُب النار  " تّبت يدا أيب ذلب وتب "؛ ألف اآلية موجودة ُب النار ؟فمثبًل أبو ذلب أين 
 .ٝبيعهم ُب اجلنة، وعلي، وعثماف، وعمر، ُب اجلنة و؟أين ىبو بكر الصديق وأ 
 ك.فمن نقطع لو ابجلنة والنار ، ىو من قطع لو الشرع بذل  

  أما ادلعْب ىل ضلكم لو بنار ؟
 .وهللا تعاذل أعلم، ؿ تبّْب لنا أنو من أىل النارنقوؿ حٍب لو كاف كافراً ُب الدنيا نقو 

 ( (ٖٗ)َء َأَجُلُهْم الَ َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َوالَ َيْستَػْقِدُموفَ َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجا)
  لكل جيل وقرف مدة وميقات زلدد آلجاذلم فإذا جاء ميقاِتم ادلقدر وقيلاألّمة ىي اجلماعة من الناس،  :أُمَّةٍ  َوِلُكلِّ 

 .و زمناً وإف قل وال يتقدموف عليواليتأخروف عن
إظلا ساعة ٗبعِب  ،وليست الساعة الٍب ىي ستوف دقيقةالزمن ادلقدر  الساعة ادلقصود هبا :: ""الَ َيْسَتْأِخُروَف َساَعةً 

 الزمن ادلقدر .

نُكْم يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم آاَيٌب َفَمِن اتػََّقى َوَأْصَلَح َفبلَ َخْوٌؼ عَ ) ـَ ِإمَّا أيَْتِيَػنَُّكْم ُرُسٌل مِّ َلْيِهْم َوالَ ُىْم اَي َبِِب آَد
 ((ٖ٘) وفَ ػَلَْزنُ 

نُكْم:  .من جنسكم ومن أقوامكمأي  ِإمَّا أيَْتِيَػنَُّكْم ُرُسٌل مِّ
لٍب مفردىا قصة وليس من القصص ا، يقصوف ٗبعِب يتلوف وىو من القصص أو القص ٗبعِب اإلخبار :يقصوف عليكم

 .إظلا يقصوف ٗبعِب: ؼلربوف أو يتلوف عليكم آايٌب
 .طو ومن انرهوسخ -جل وعبل-ٚبذ وقاية من عذاب هللا فمن أطاعهم واتقي وا :َفَمِن اتػََّقى 

 فأصلح عملو وقولو واعتقاده :َوَأْصَلحَ 
وف علي ما فاِتم من حظوظ وال ػلزن، خوؼ عليهم فيما ىم يقدموف عليو ال :َلْيِهْم َواَل ُىْم ػَلَْزنُوفَ َفبلَ َخْوٌؼ عَ 

 .الدنيا
َها ُأْولَِئَك َأْصَحاُب َوالَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َواْسَتْكبػَ )  ((ٖٙ) النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ ُروْا َعنػْ

 .فأما الكفار الذين كذبوا ابآلايت
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 .ٗبعِب جحدوىا وأنكروىا ودل يؤمنوا هبا :وكذبوا ابآلايت
َها: َواْسَتْكبَػُرواْ   .أي ترفعوا وتكربوا عنها َعنػْ

ىا  ُب أوؿ أنت رأيت ىذه األفعاؿ الٍب فعلو  ،لة عرب األجياؿفات إبليس ادلنتقأان أريدكم أف تبلحظوا أيضا ص -
 .ال؟ ىل كانت ُب إبليس فقط ،صفة الكرب، كذلك أيضاً بعض الصفات ،ىذا الربع من السورة

 ؛ ولذلك قاؿلو ُب الصفة فهم لديهم صفة الكربسيصّبوف مث ،" من تبعو منهم ألمؤلف جهنم منكم"تعاذل:  بل قاؿ
بُوْا ِِباَيتَِنا " َوالَّذِ : تعاذل َها "يَن َكذَّ  .َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ
 ، فهو عندىم نفس ادلنهج والفصل الثان: اإلابء ،فالفصل األوؿ: الكرب ،نفس ادلقررات، نفس مدرسة إبليس 
َها "    .اإلستكبار وعدـ انقياد ذلا وعدـ العمل هبا، كل ىذا من إابًء ورداً  " َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ

 خالدوف يعِب ماكثوف فيها أبدا . ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف "" ُأْولَ 

َن اْلِكتَ ) تَػَرى َعَلى اّللَِّ َكِذاًب َأْو َكذََّب ِِباَيتِِو ُأْولَِئَك يَػَناذُلُْم َنِصيبُػُهم مِّ اِب َحٌبَّ ِإَذا َجاَءتْػُهْم َفَمْن َأْظَلُم شلَِّن افػْ
ُهْم َكانُوْا  ْونَػُهْم قَاُلوْا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اّللَِّ قَاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا َوَشِهُدوْا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنػَّ ُرُسلَُنا يَػتَػَوفػَّ 

 ((ٖٚ) َكاِفرِينَ 
العياذ و –أي : ال أحد أظلم شلن افَبي علي هللا الكذب  ،، إظلا معناه ال أحدليس من قبيل السؤاؿ َأْظَلُم: َفَمنْ 
، كل ىذا ليس معناه أف أحدىا أعلى من تري "من أظلم" كثّباً ُب القرآف أنت - عياذاً اب–أو كّذب ِبايتو  -اب

لكنهم كلهم سواء ُب ىذه ، و ء ، ولكن تنوعت مشارهبم ومناىجهموإظلا معناىا أف كل ىؤالء ُب الظلم سوا اآلخر 
، ال بل أف ٝبيعهم ُب يفوؽ ظلماً من نوع آخر أو أف ظلماً من نوع  ، وليس معناىا أف أحدىم فاؽ اآلخرادلظلمية

 عياذاً اب . -ىذه األنواع بلغوا الغاية وادلنتهي 
 .حظهمأي  :"نصيبهم"

 .فوظ: شلا كتب ذلم ُب اللوح اأي "من الكتاب "
  جل وعبل وىم مبلئكتو: رسل هللا ورسلنا أي " َحٌبَّ ِإَذا َجاَءتْػُهْم ُرُسلَُنا يَػتَػَوفػَّْونَػُهْم  "

"احلمد  كما ُب أوؿ فاطر  ، أي أهنم أيضاً يرسلوف عِب الرسالةت :األلوكة، واأللوكة مأخذوة أصبًل من وادلبلئكة :
 فادلبلئكة أيضاً رسل ألهنم ػلملوف أوامر هللا جل وعبل إرل خلقو  ،فاطر السماوات واألرض جاعل ادلبلئكة رسبًل "

 .ف أوامر هللا القدرية لتنفيذىالو وكذلك أيضاً ػلم
؟ دلاذا دل أيتوا إلنقاذكم ُب ىذه تهم وعن شركائهم أين ىيسألوىم عن آذل :ْم َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اّللَِّ قَاُلوْا َأْيَن َما ُكنتُ 

 اللحظة احلامسة ؟!!
وىذا يفسر لنا قوؿ هللا جل  ،ا عنا ذىبواغابو  ،بوا فالضبلؿ أيٌب ٗبعِب الغيبةغا :ضلوا عنا ٗبعِب :"قَاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا"

 "أإذا ضللنا ُب األرض أءان لفي خلق جديد ": ُب صورة السجدةوعبل 
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 يعِب غبنا وصران عظاماً ابلية ال نُري . :ضللنا ُب األرض
، لكن ىذا اإلقرار الينفعهم ينوا علي أنفسهم أهنم كانوا كافر أي : أقر  :َأنػَُّهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن" "َوَشِهُدوْا َعَلى َأنُفِسِهمْ 

 ...دلاذا؟؟ 
وغرغر اإلنساف يغلق  إذا وصلت الروح احللقـو ، ىذه أحدىا "حاؿ الغرغرة"ف التوبة ال تقبل ُب ثبلثة مواطنأل -

 .والثالث عند نزوؿ العذاب ورؤيتو ،لثان إذا طلعت الشمس من مغرهباوا ،ابب التوبة

َخَلْت ِمن قَػْبِلُكم مِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس ُب النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة لََّعَنْت ُأْختَػَها َحٌبَّ قَاَؿ اْدُخُلوْا ُب أَُمٍم َقْد )
يًعا قَاَلْت ُأْخَراُىْم أُلوالُىْم رَبػََّنا َىُؤالء َأَضلُّواَن َفآِِتِْم َعَذااًب ِضْعًفا مِّ  ُكلٍّ َن النَّاِر قَاَؿ لِ ِإَذا ادَّارَُكوْا ِفيَها ٝبَِ

 ((ٖٛ) ِضْعٌ  َوَلِكن الَّ تَػْعَلُموفَ 
 ، أي : ُب ٝبلة أممادخلوا ُب أمم أي تقوؿ ذلم ادلبلئكة: :" اْدُخُلوْا ُب أَُمٍم َقْد َخَلْت قَػْبِلُكم"

 .مضت من قبلكم :َخَلتْ  َقدْ 
 .لضبللة والكفرا مات ىؤالء علي اقيل أهنم ماتوا أيضاً كم :" مِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس ُب النَّاِر " 

 ،إرل أف يرث هللا األرض ومن عليها -عليو السبلـ–، وقافلة طويلة من آدـ طريق اذلداية لو رجالو ولذلك نقوؿ أف
إذاً  ،وقوافل الشرؾ أو القوافل اإلبليسية موجودة من أوؿ إبليس عليو لعنة هللا وإرل أف يرث هللا األرض ومن عليها

الذين الخوؼ عليهم وال ىم ػلزنوف ،  بل نكوف مع ادلؤمنْب  -عياذاً اب-ع ىؤالء فواجبنا ضلن أف ضلذر أف نكوف م
 أىل التقوي واإلصبلح .

 .ها الٍب سبقتها ُب النار تلعنهاأخت تلعن :"ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة لََّعَنْت ُأْختَػَها "
 .اب الشديدأتٌب ٗبعِب العذقد  لعن فكلمة ،رد من الرٞبة أو ابلعذاب الشديد: إما الدعاء ابلطٗبعِب اللعن 

 ويتساقطوف فيها .، يدخلوهنا دفعاً  -عياذاً اب–أي تبلحقوا فيها واجتمعوا كلهم ألف أىل النار  :ادَّارَُكواْ 
 كما يتبْب لك أف أوؿ ادلشهد يساقوف والنار أبواهبا مغلقة   -

الباب يتزاٞبوف وادلبلئكة تدفعهم وتؤزىم فإذا فتحت ٚبيل ادلنظر ىم واقفوف أماـ  :"حٍب إذا جاءوىا فتحت أبواهبا"
 ،يعِب الدفع بشدة :دّعاً ، "يـو يدّعوف إرل انر جهنم دّعا "كما قاؿ تعارل   ،اب ورأوا النار دفعتهم ادلبلئكةاالبو 

ين َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم " ولذلك ُب سورة ادلاعوف ُب اِبلدِّ  : يعِب يدفع .(يدع)فػ   "َأرََأْيَت الَِّذي يَُكذِّ
 دخواًل  "أُلوالُىْم"دخوالً  "قَاَلْت ُأْخَراُىْم"

 .للمتقدمْب، من ىم؟ الكرباء والرؤساء يقولوف دلن ؟أخراىم وىم السفلو واألتباع ، 
َن النَّاِر" يقولوف   "رَبػََّنا َىُؤالء َأَضلُّواَن َفآِِتِْم َعَذااًب ِضْعًفا مِّ

 حٍب تركنا طريق اذلداية  يعِب ما أرشدوان إليو بل أغووان أضلوان طريق اذلداية،الء الكرباء يقولوف : ىؤ 
 وىذا يدلنا أف كلمة الضبلؿ أتٌب ٗبعِب : -
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 والضبلؿ أيٌب ٗبعِب الكفر  ػػػٕ                                    ضد الرَّشد واذلداية  ػػػٔ
ماكنت تعرؼ تفاصيل "ووجدؾ ضااًل فهدي" كما ُب قولو تعاذل  ،ٌب ٗبعِب : عدـ العلم ابلتفاصيلوالضبلؿ أي ػػػٖ

وليس والعياذ اب الضبلؿ الذي ىو ىنا الذي ، فهداؾ دلعرفتها" ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلؽلاف " الكتاب 
 ىو ضد الرشد واخلّب .

َن النَّاِر""قاَلْت ُأْخَراُىْم أُلوالُىْم رَبػََّنا َىُؤالء َأَضلُّواَن َفآِِتِْم َعَذاابً    ِضْعًفا مِّ
 ؟ ألهنم زيّنوا لنا الضبلؿ .دلاذا، أي عاقبهم عقاابً مضاعفاً 

: كل واحد منكم سيكوف عليو العذاب مضاع  ولكنكم ٘بهلوف ذلك وال أي :ْعٌ  َوَلِكن الَّ تَػْعَلُموَف""قَاَؿ ِلُكلٍّ ضِ 
 تدركونو .

َنا ِمن َفْضٍل َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ٗبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوفَ َوقَاَلْت ُأوالُىْم أُلْخَراُىْم َفَما َكاَف لَ )  ((ٜٖ) ُكْم َعَليػْ
  .وىم السفلة واألتباع "أُلْخَراُىْم "وىم الساده والكرباء  " قاَلْت ُأوالُىْم "

َنا ِمن َفْضٍل  " فالعربة ٗبا    اب؟يعِب ما الذي تتفضلوف بو علينا حٍب ال يضاع  لكم العذ :" َفَما َكاَف َلُكْم َعَليػْ
 كسبتم من األعماؿ وال عذر لكم ُب اتباع الباطل .

فذوقوا أيها األتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبونو من الكفر  :" َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ٗبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَف "
  -عياذاً اب-وادلعاصي

بُوْا ِِباَيتَِنا َواْستَ ) َها الَ تُػَفتَُّح ذَلُْم أَبْػَواُب السََّماء َوالَ َيْدُخُلوَف اجْلَنََّة َحٌبَّ يَِلَج اجْلََمُل ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّ ْكبَػُروْا َعنػْ
 ((ٓٗ) ُب َسمِّ اخْلَِياِط وََكَذِلَك صَلِْزي اْلُمْجرِِمْبَ 

َها "  بُوْا ِِباَيتَِنا َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ  اآلايت الواضحة "ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّ
َها "   .وا وترفعوا عن قبوذلا والعمل هبا: أبأي" َواْسَتْكبَػُروْا َعنػْ

وكما تعلموف ُب احلديث  ، وذلك أنو إذا أخرجت الرسل أرواحهمىذه أوؿ عقوبة: " السََّماء" اَل تُػَفتَُّح ذَلُْم َأبْػَواُب  
وذلك من -تح لو األبواب  لسماء ال تفٍب صعدوا بو إرل ا "ُب أنًب ريح من ريح الدنيا وضعوىا ُب كفن أيضاً منًب 

وىذا فيو دليل : أف أىل اإلؽلاف ، جل وعبل ٍب تطرح ىذه األبواب ُب وجو صاحبها مرة أخري عياذاً اب -نتنها
"تفتح ذلا ٍب تسأؿ كل أىل مساء دلن ىذه الروح كما ُب احلديث     الذين اتقوا وأصلحوا تفتح ذلم أبواب السماء

 الطيبة "
جلنة أبداً ال يدخل ا ال فإف الكافر الذي مات علي كفره ،ىذا النفي للدخوؿ نفٌي أبدي يَْدُخُلوَف اجْلَنََّة ": " َوالَ 

أف الفعل ادلضارع قاعدة عند األصوليْب تقوؿ : ؾ ألف ىنا ؛ْدُخُلوَف اجْلَنََّة " أّي دخوؿإذاً " َواَل يَ  ،ابتداًء وال آخراً 
أي ال  ،وادلصدر ىذا نكرةف من مصدر وزمن فاحلدث ىو الزمن فالفعل يتكو ، ّنةألف فيو نكرة مستك يفيد العمـو

 .من أنواع الدخوؿ ىو زلـر عليهم ، فأي نوعيدخلوف اجلنة أّي دخوؿ
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دخل اجلمل ُب سم اخلياط ُب ثقب  يقوؿ: لو ،سم اخلياط أي : ثقب اإلبرة :جْلََمُل ُب َسمِّ اخْلَِياِط "" َحٌبَّ يَِلَج ا
  ،لق عليو وىو دخوذلم اجلنة مستحيلسيدخلوف اجلنة وىذا مثل يضرب إلستحالة أف ػلدث ذلك فادلُع اإلبرة

 .ي ُعلق عليو الدخوؿ مستحيل أيضاً وكذلك أيضاً الذ
، وىو احلبل واجلُّمل ىو: قلس السفينة، "َحٌبَّ يَِلَج اجُلّمُل ُب َسمِّ اخْلَِياِط " وىناؾ قراءة شاذة البن زليصن يقوؿ

 . الشرط ىو اجلمل الستحالة دخولوولكن األبلغ ُب، ْب الذي ُب السفينة فهو قد يدخلثخال
: اكتسب ألف كلمة أجـر ٗبعُب ؛واستكرب عنها ىذا وصفو أنو رلـرفمن كذب ابآلايت  :" وََكَذِلَك صَلِْزي اْلُمْجرِِمَْب "

 .األكرب د إجراـ أصغر ولكن ىذا اإلجراـوىذا اإلجراـ األكرب، ألنو يوج ، فاكتسب اٜباً فيسمي رلرماً جرحاً 
 .الواضحات وتكرب عن االنقياد ذلافإذاً اجملـر ىو من كذب ابآلايت ػػػػ 

 ((ٔٗ) ذَلُم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَػْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك صَلِْزي الظَّاِلِمْبَ )
  .أي ذلؤالء ادلكذبْب ادلتكربين " ذَلُم مِّن َجَهنََّم "

 .ففراشو يكوف انراً عياذاً اب، ادلهاد ٗبعِب: الُفُرش الٍب يفَبشوهنا :"ِمَهاٌد "  
كما قاؿ تعارل "ذلُْم ِمْن ،  إذاً فالفراش من ٙبتو انر ومن فوقو انر ،: األغطيةالغواش ٗبعِب :" َوِمن فَػْوِقِهْم َغَواٍش "

 .ومثل ىذا اجلزاء  -عياذاً اب–ن فوقهم ومن ٙبتهم كلها انر ُب انر م، "النَّار َوِمْن َٙبْتهْم ظَُلل  فَػْوقهْم ظَُلل ِمنْ 
 .عياذا اب، كذيبهم واستكبارىمادلتجاوزين حلدود هللا ُب كفرىم وت "وَكَذِلَك صَلِْزي الظَّاِلِمَْب "

 قعرىا بعيد . ،قيل مسيت هبذا اإلسم ؛ ألهنا تدؿ علي البعد :جهنم 

 (ِمُلوْا الصَّاحِلَاِت الَ ُنَكلُِّ  نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوعَ )
-، ألنو إذا ذكر مآؿ ىؤالء ذكر مآؿ ىؤالءألنو   دلا ذكر مآؿ ادلكذبْب ذكر مآؿ الصاحلْب ولذلكػ القرآف مثان -

رآف كلو حديث عن التوحيد فيذكر لك مآؿ ادلكذبْب ابألمر والنهي الرافضْب أف الق : -كما قلت ُب بداية التفسّب
 .د ومآؿ أيضاً غّبىم من ادلؤمنْبعن التوحي ادلستكربين

 .ال يكلفك هللا فوؽ ما تستطيعو: أي "ُوْسَعَها  " الَ ُنَكلُِّ  نَػْفًسا ِإالَّ 
 شديد...؟ "ال يكل  هللا نفساً إال وسعها " ىل ىذا تيسّب أـ تو السؤاؿ:

 ،تشديد من وجو وتشديد من وجو آخر ىي تشديد وتيسّب ُب نفس الوقتاجلواب :  
   .تستطيعو فإذا عجزت فيو يسر عليك فهو ُب اجلزء الذي ال أما التيسّب:
 .اعتك ال تَبؾ شيئاً شلا تستطيعوُب أنو يلزمك أف تفعل ما ُب استط:  أما التشديد
 .ماكثْب فيها أبداً  ،أي اُب اجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف "" ُأْولَِئَك َأْصحَ ولذلكػ قاؿ 
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ْن ِغلٍّ َ٘بِْري ِمن َٙبِْتِهُم األَنْػَهاُر َوقَاُلوْا احْلَْمُد ّلِلَِّ الَِّذي َىَدااَن ذلَِ ) َذا َوَما ُكنَّا َونَػَزْعَنا َما ُب ُصُدورِِىم مِّ
ُ َلَقدْ   (َجاَءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ َونُوُدوْا َأف تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا ٗبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوفَ  لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف َىَدااَن اّللَّ

نْ  ُصُدورِِىم ُب  َما َونَػَزْعَنا : مِّ نزع ماُب صدورىم وقلوهبم من  -جل وعبل-أي من ٛباـ نعيم أىل اجلنة أف هللا ِغلٍّ
  .بغضاء وحقد

هبم نقوؿ صحيح يدخل اجلنة البعض وُب قلو    : أمن أىل اجلنة وُب قلوهبم بغضاء وحقد ؟!ائل وىنا قد يسأؿ س
ولذلك عندما تتأمل كلمة نزعنا، ٘بد فيها  ،فماذا يفعل هبذه البغضاء؟ تُنزع، بغضاء وحقد علي البعض الآلخر

 .صعوبة
فقد أيتيك ويقوؿ لك ، نار وأنت تنفخ فيهابذرة ويلقي الو ال ٘بعل الشيطاف يبذر ال ،ففأزؿ ىذه األشياء من اآل

وأنت تصدقو إرل  ،ىم يلتفتوف ألنفسهم وىم كذا ... و،قيمة لك أنك ال إخوتك أو أصدقائك ال يهتموف لك أو
 .وتدخلوف اجلنة ُب النهاية ،ُب احلقيقة أنت تعمل الصاحلات وىم يعملوف الصاحلات و، أف يكرب األمر ُب صدرؾ

فتخيل  إف ىذا القلب السليم    فإايؾ أف تَبؾ للغل موضعاً حٍب ال يُنزع منك    ىم من غل ""ونزعنا ما ُب صدور  
 -نسأؿ هللا أف يسلم قلوبنا وأف ال غلعل ُب قلوبنا غبلً للذين آمنوا– ابتداًء ىو أورل القلوب 

 .لعظيمةاجلنة ٘بري ىذه األهنار امن ٙبت أشجار  أي :ُم األَنْػَهاُر "" َ٘بِْري ِمن َٙبِْتهِ 
، ىو الذي وفقهم وىداىم ذلذا األمرأف هللا  -جل وعبل-يعَبفوف بنعمة هللا  :" الَِّذي َىَدااَن ذِلََذا " َوقَاُلوْا احْلَْمُد ّلِلَِّ 

فالواحد من أىل ، وىداىم ُب اآلخرة: إرل منازذلم ُب اجلنات، إرل العلم النافع والعمل الصاحل :ىداىم أواًل ُب الدنيا
أسأؿ هللا أف نكوف من ، ، وىذا نوع ىداية عرفتو ٗبنزلو الذي كاف ُب الدنياأكثر من م  رؼ منزلو ُب اجلنةاجلنة يع
 أىلها 
 علي صفاتو البلزمة وادلتعدية والٍب منها أنو أدخلنا اجلنة وغفر لنا ورٞبنا   -جل وعبل–الثناء علي هللا  :احلمد 
 َدااَن "  " َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأْف ىَ  

                     وىم ير٘بزوف ُب حفر اخلندؽ ، ويقوؿ :  -مهنع هللا يضر–ولذلك كاف النيب )صلي هللا عليو وسلم( ير٘بز مع الصحابة 
 وهللا لوال هللا ما اىتدينا :: وال تصدقنا وال صلينا

 إف القينا فأنزلن سكينة علينا :: وثبت األقداـ                                
 إف األرل قد بغو علينا :: وإف أرادوا بنا فتنة أبينا                                

،  -جل وعبل–فإذاً اذلداية والتوفيق من هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص –ا ويكررىا ُب "أبينا" ويقوذل -صلي هللا عليو وسلم–ويرفع صوتو 
 ،ية أخص منها وىي للرسل واألنبياء، وىداىذه اذلداية تشمل ادلؤمنْب ،وىذه اذلداية لعصابة احلق وخلاصة الناس

" َوَأمَّا َٜبُوُد فَػَهَديْػَناُىْم كما ُب قولو تعارل   ،يضاح احلجة فهذه ىداية للجميعأما اذلداية العامة ٗبعِب إابنة الطريق وإ 
  .أبنا ذلم الطريقىديناىم ٗبعِب : دللناىم و ، بُّوا اْلَعَمى َعَلى اذْلَُدى "فَاْسَتحَ 
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"  .رية فيو والصدؽ ُب الوعد والوعيدالذي ال م أي :" َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحلَْقِّ
 .أي أورثكم هللا إايىا :" َونُوُدوْا َأف تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثْػُتُموَىا"

 .بية أي: بسبب ما كنتم تعملوفبلمة واكتب عندىا ابب السبضع علي الباء ع :"ٗبَا ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف " 
 ىل دخوؿ اجلنة برٞبة هللا أـ ابألعماؿ ؟

" لن يدخل أحد منكم اجلنة بعملو ولكن وُب احلديث  "تلكم اجلنة أورثتموىا ٗبا كنتم تعملوف "اآلية ىنا تقوؿ 
  ؟الدخوؿ ابلفضل والرٞبة أـ ابلعملإذاً ف بفضل هللا ورٞبتو " 

 .لسببالباء ُب اآلية : ل اجلواب:
ح فكأف ادلغفرة عبارة عن مفتاح وأسناف ادلفتا  بسبب األعماؿ يدخل اإلنساف بعد رٞبة هللا لو ومغفرتو لو اجلنة ، :أي

أي ُب   والباء ادلنفية ُب احلديث "لن يدخل أحدكم اجلنة بعملو " تسمي ابء ادلقابلة، ىي األعماؿ فبل بد من اإلثنْب
ال  ؟ كأف تقوؿ اشَبيت ىذه هبذه، ىذه ُب مقابل تلك،  نة ليست مقابلة للعملال فاجل ،مقابلة العمل يدخل اجلنة

، تيت هبذا السبب علي جهة ادلقابلةإف أ ، وأيضاً لن تدخل اجلنة إال برٞبة هللا حٍب ووإظلا العمل سبب لدخوؿ اجلنة
 .وهللا تعارل أعلم ،ادلقابلة ىي ادلنفية ُب احلديث فباء

إظلا العمل كما قلت يشبو ادلفتاح الذي البد لو من أسناف .. إظلا  ،، وليس ذلا مقابلتباع وتشَبى  فليست اجلنة
 فضل هللا ورٞبتو ىي من تدخل العبد اجلنة .

وأىل النار ومعهم أىل أىل اجلنة  ٍب تنتقل اآلايت لتطلعنا على ذلك ادلشهد وىو تلك ااورة الٍب تقع بْب
 .األعراؼ

ِة َأْصَحاَب النَّاِر َأف َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن رَبػَُّنا َحقِّا فَػَهْل َوَجدًبُّ مَّا َوَعَد رَبُُّكْم َحقِّا َواَنَدى َأْصَحاُب اجْلَنَّ )
نَػُهْم َأف لَّْعَنُة اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمْبَ  ٌف بَػيػْ  ((ٗٗ) قَاُلوْا نَػَعْم فََأذََّف ُمَؤذِّ

 يوٖبوهنم . ،التحقّب والتوبيخ أي على سبيل :اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  َواَنَدى
 :عدما دخل كل واحد منهم إذل منزلو، فقاؿ أصحاب اجلنةب :النَّارِ  َأْصَحابَ 

 . بو من اخلّبإان وجدان ما وعدان هللا :رَبػَُّنا َوَعَدانَ  َما َوَجْدانَ  َقدْ  َأف
 .عبل بوفقد دخلوا اجلنة ورأوا النعيم الذي وعدىم هللا جل و  ،أي ٙبقق لنا ذلك :َحقِّا
 .رددًب أمر الرسل حقا أي ما توعدكم بو من العذاب إذا، وعد ىنا ٗبعُب أوعد: َحقِّا رَبُُّكمْ  َوَعدَ  مَّا َوَجدًبُّ  فَػَهلْ 
السؤاؿ: ىل وجدًب ما وعد ، يعِب نعم تكوف تكريرا للسؤاؿ، ىي تكرير للسؤاؿونعم ىنا ُب اجلواب  :نَػَعمْ  قَاُلواْ 

 .وجدان ما أوعدان بو ربنا حقا  نعم قديعِب، قالوا نعم؟ ربكم حقا
ألف ، تطلق ادلرأة ،نعم :فقاؿ؟ ف رجبل قاؿ لآلخر ىل طلقت امرأتك، فلو ألذلك يقولوف أف نعم تكرير للسؤاؿو • 

 (.نعم طلقتها)م تكرير دلا أتى ُب السؤاؿ ُب قولو نع
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نَػُهمْ  ُمَؤذِّفٌ  فََأذَّفَ   .أّذف ٗبعُب أعلم واندى :بَػيػْ
 .لم بينهمأي مع :مؤذف
أف الظادلْب الذين أعرضوا عن شرع هللا جل  :الذي يدعو يقوؿ أف ىذا ادلنادي أوأي  :الظَّاِلِمْبَ  َعَلى اّللَِّ  لَّْعَنةُ  َأف
فهم  ،  الطرد من رٞبة هللا جل وعبلىؤالء استحقوا اللعنة من هللا واللعن ٗبعُب ،ت بو الرسوؿوتركوا ما جاء ،وعبل

فيطردوف من ، ذلك أيضا جزاؤىم من جنس عملهموك، عراضهم وإنكارىم لدعوة الرسلدنيا إبكانوا يرفضوهنا ُب ال
" اَل تُػَفتَُّح ذَلُْم َأبْػَواُب السََّماِء َواَل أف ىؤالء : ومّرت معنا اآلايت قبل ذلك، ُب اآلخرة –عياذا اب  – رٞبة هللا

 اخْلَِياِط "  يَْدُخُلوَف اجْلَنََّة َحٌبَّ يَِلَج اجْلََمُل ُب َسمِّ 
 .. َمن ىؤالء الظلمة ؟فهؤالء مبعدوف ٛباما من كل خّب قد غلده أىل اإلؽلاف ُب اآلخرة  

ُغونَػَها ِعَوًجا َوُىم اِبآلِخَرِة َكاِفُروفَ )  ((٘ٗ) الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعن َسِبيِل اّللَِّ َويَػبػْ
"  .ذلم ىذا أوؿ وص  " الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اّللَِّ

 .فالصد ىنا للنفس وللغّب أيضا، يصدوف، ولذلك قاؿ، ؽلنعوف أنفسهم وؽلنعوف غّبىم، يعِب ؽلنعوف :يصدوف
ُغونَػَها ِعَوًجا " يريدوف ، ايبغوهنا عوجا يعِب زيغا وميبل واضلراف ،سبيل هللا جل وعبل، يبغوف ماذا؟ يبغوف السبيل: " َويَػبػْ

يدوف ذلك فهم ير ، دين االستقامة، و صراط مستقيم وىو دين القّيمةى ائغا ولطريق هللا جل وعبل أف يكوف منحرفا ز 
 .عياذا اب جل وعبل

جاحد ابلبعث  ومن كانت ىذه صفتو أنو جاحد ابآلخرة ،جاحدوف ومكذبوف ومنكروف: أي " َوُىْم اِبآْلَِخَرِة َكاِفُروَف "
، ادليل والزيغ لطريق هللا جل وعبلويريد العوج و فإنو يكفر ويصد عن سبيل هللا ويكذب اآلايت ، منكر لو مكذب

بُوا  :قاؿ لنبيو بل،أف هللا جل وع، كما ُب سورة األنعاـ،لك أتٌب ىذه الثبلثة متبلزمةولذ " َواَل تَػتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن َكذَّ
عدؿ بربو ، ىذه الثبلثة أتٌب متبلزمة فمن كّذب ابآلخرة وَف " ِبَِاَيتَِنا َوالَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلَِخَرِة َوُىْم ِبَرهبِِّْم يَػْعِدلُ 

كذب ابآلايت وأنكر   ،من كفر اب جل وعبل و، ب ابآلايت كفر ابآلخرة وعدؿ بربوومن كذّ  ،وكذلك كذب ابآلايت
 .أتٌب مَبابطة ومتبلزمةالثبلثة ، اآلخرة

 .أما األىواء فهي ُسُبل و، فسبيل هللا واحد اّللَِّ " " َيُصدُّوَف َعْن َسِبيلِ : قاؿ، وُب ىذه اآلية وّحد السبيل

نَػُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ يَػْعرُِفوَف ُكبلِّ ِبِسيَماُىْم َواَنَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأف َسبلـٌ ) َعَلْيُكْم دَلْ َوبَػيػْ
 ((ٙٗ) َيْدُخُلوَىا َوُىْم َيْطَمُعوفَ 

"  ذا ىو ادلذكور ُب سورة احلديدى و ،أي بْب أىل اجلنة وأىل النار حجاب، لسور والسَبٗبعُب احلاجز وا :احلجاب
نَػُهْم ِبُسوٍر َلُو اَبٌب اَبِطُنُو ِفيِو الرَّْٞبَةُ  ىذا ىو السور و ىو احلجاب الذي ، َوظَاِىُرُه ِمْن ِقَبِلِو اْلَعَذاُب "  َفُضِرَب بَػيػْ

 ،أي من ِقبل أىل اجلنة،فيو الرٞبة  ابطنو، ضرب بْب أىل اجلنة وأىل الناريُ 
 إذل آخر اآلايت ..  ؟ولذلك ينادوهنم أدل نكن معكم ،العذاب، أي من ِقبل الكفار وادلنافقْب، ظاىره و 
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ك يسموف عرؼ الديك هبذا ، ولذلكل شيء عاٍؿ يسمى عرفا و، أي ُشُرفاتو ادلرتفعة: ىي أعراؼ السور :ألعراؼا
و ابب دخل منو ىذا السور ل ،فلو ٚبيلنا السور ادلضروب، فسموه عرفا، فع ُمشرؼيسموه عرؼ؛ ألنو مرت، اإلسم

 .ومن ظاىره النار والعذابفكاف من دوف ادلؤمنْب اجلنة ، ادلؤمنوف فأغلق
 .ذكرىم هللا هبذه اآلية، على شرفاتو ادلرتفعة، على أعاليو يوجد رجاؿ، أي على ىذا السور :وعلى األعراؼ رجاؿ

 :لذلك اختل  أىل التفسّب فيهم و، مبهموف، ال نعرؼ من ىم الرجاؿ، مبهم ىو ٝبع :رجاؿ
 اجلمهور على أهنم قـو تساوت حسناِتم وسيئاِتم . -ٔ
ىذه  ٚبيل واحد تساوت حسناتو ٛباما مع سيئاتو كم كاف ػلتاج ؟؟ حسنة ! !، أمر عجيب جدا!، وىذا أمر عجيب 

أخاه بوجو طلق ألنو قد تكوف ولو أف يلق  ،كوف صدقة ولو بشق ٛبرةكعة قد تقد تكوف ر ، احلسنة قد تكوف تسبيحة
يقوؿ: لعل ىذه  ،طواؿ عمره يبحث عن ىذه احلسنة يظل فاإلنساف ال ػلقر من ادلعروؼ شيئا و ،من ادلعروؼ

ُب  فبل يزىد، ظل دائًما يبحث عن ىذه احلسنةفي، صل احلسنة الٍب ترجح إذل اآلفأان دل أح ،احلسنة ىي الٍب ترجح
 .اخلّب
 .أهنم أفاضل مؤمنْب :والقوؿ الثان -ٕ
ألهنم  :اجلواب ودلَ أتخر دخوذلم ؟؟: يقوؿ أىل العلم؟ اجلنة حٌب اآلف وىم أفاضل الناس دلاذا دل يدخلوا ،والعجيب 

 ،اإلنساف يرى عدوه فُيشفى صدرهأف  ،ه أحد أنواع اللذة يـو القيامةوىذ، وا اللذة ابلشماتة من األعداءتعجل
" فََأقْػَبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض  :تعاذل كما ُب قولو  ،يروا ذلكفهذا كما قلت من شفاء الصدور أف  ،ويستلّذ بذلك

نَ  ِقَْب *  َأئَِذا ِمتػْ ُهْم ِإّنِ َكاَف رل َقرِيٌن * يَػُقوُؿ َأئِنََّك َلِمَن اْلُمَصدِّ  َوِعظَاًما َأئِنَّا ا وَُكنَّا تُػَراابً يَػَتَساَءُلوَف * قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ
  َلَمِديُنوَف * قَاَؿ َىْل َأنْػُتْم ُمطَِّلُعوَف * فَاطََّلَع فَػَرَآُه ُب َسَواِء اجلَِْحيِم "

هم طاقة ) فتحة ( ينظروف إلي وبْب أىل النار  -حٌب وىم ُب غرفاِتم  -فلذلك قاؿ أىل العلم أف أىل اجلنة بينهم 
يعِب  وأطلق النظر .. " (َعَلى اأْلَرَاِئِك يَػْنُظُروفَ : )ُب سورة ادلطففْب قاؿ ولذلك، لتشفى صدورىم ويتمتعوف بذلك

كذلك ينظروف إذل أعدائهم الذين   ،ة ينظروف إذل وجو هللا جل وعبل؟ ينظروف إذل نعيمهم ُب اجلنينظروف إذل ماذا
ىبلؾ ىؤالء ؛ ألف ادلؤمن يفرح ألف ىذا نوع من أنواع الفرح إب ؛مْب يضحكوف عليهم ويتغامزوف هبمكانوا من اجملر 

كما ُب   ،فاإلنساف يفرح هببلكهم ،ؼ أحدىم عقااب وال يرجوا ثواابالذين حق عليهم القوؿ فبل ؼلا هببلؾ أمثاؿ ىؤالء
" َفَما  كٌل يفرح ٗبوتو   " اسَباحت منو الببلد والعباد والشجر والدواب "  أي : إذا مات  " وأما الفاجر "احلديث 
 .ي صدوران من قوـٍ رلرمْب ظادلْبفنسأؿ هللا أف يشف، ِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِيَن "َبَكْت َعَليْ 

 .أي من أىل النار وأىل اجلنة، يعِب يعرفوف كبل :يعرفوف كبًل  
 ،ُب الدنياكانت   ،فعبلمات أىل اجلنة معلومة، ىم يعرفوف اجلميع ابلعبلمات، أي بعبلماِتم ادلميزة :بسيماىم

واخلشوع الذي يظهر على ، اىم ُب وجوىهم أي السمت احلسنُب الدنيا سيم ،يماىم ُب وجوىهم من أثر السجودس
 .ليست ما يسموىا بعبلمة الصبلةو  ،الوجوه
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َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ   كما قاؿ تعاذل :،  تبيض الوجوه ؟؟ىذا ُب الدنيا، وماذا ُب اآلخرة  " " يَػْوـَ تَػبػْ
نوٌر ُب  ،بياض ،فهنا تظهر ىذه العبلمة، سود وجوه أىل الفرقة واالختبلؼ، وتتبيض وجوه أىل السنة واجلماعة  

 .نور فيعرفوف أىل اإلؽلاف بذلك، ذلم فّبوف ذلك، رىم أيضا معهم يسعى بْب أيديهمونو  ،الوجو
ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ  ": كما قاؿ تعاذل،  وفرح فيها ضوء، ُمشرقةكذلك أيضا وجوه أىل اإلؽلاف وأىل اخلّب ُمسفرة أي 

َها َغبَػَرٌة " وجوٌه سوداء ، ما الوجوه األخرى عياذا ابوأ ُمْسِفَرٌة * َضاِحَكٌة ُمْستَػْبِشَرٌة " قَبة  " َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ َعَليػْ
َا ُأْغِشَيْت ُوُجوىُ : كما قاؿ تعاذل،  غبار سواد ،والعياذ اب، وتراب لفجر فانظر إذل ا، ُهْم ِقطًَعا ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلًما "" َكَأظلَّ

لغشاوة وأنفك ابلزكاـ من وإذا كنت شلن دل تصب عينك اب ،انظر إذل القطع السوداء، ونوره يُقّطع ظبلـ الليل
 ؟من أين أتى ؟ ،حص ُب وجههم يرى ىذا السوادادلتف ،ر الشائهة اآلف ُب وجوه الكفار، فسَبى ىذه الصو ادلعاصي

ب والوجوه عياذا اب جل من سواد القلب ابلكفر عياذا اب .. ألهنم غّطوا اإلؽلاف وأنواره فحجبوه فاسودت القلو  
 " َوضَلُْشُر اْلُمْجرِِمَْب يَػْوَمِئٍذ ُزْرًقا "كما قاؿ تعاذل ،أف عيوهنم زرقاء ،ن سيمات أىل الظلم يـو القيامةكذلك م  ،وعبل

نسأؿ هللا ، ألواف عجيبة، أسود شديد السواد وعينو زرقاءواحد وجهو  ،تخيل ىذا ادلنظرف ،زرقا يعِب زرؽ العيوف
 .العافية

 تريد أف تعرفهم ُب الدنيا ؟؟
ُ َوْحَدُه اَْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلَِخَرِة " فانظر إذل قوؿ هللا  ِرُؼ ُب " تَػعْ كذلك قاؿ تعاذل   " َوِإَذا ذُِكَر اّللَّ

ولذلك ىذه الصفات البد ، ئزاز من احلق الذي يذكر عليهماَش ،ترى وجوىهم منكرة ،لَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر "ُوُجوِه ا
 .دا حٌب تعلم سيما ِكبل الفريقْبمن دراستها جي

 .أي ىم يعرفوف أصحاب اجلنة وينادوف عليهم  :اجْلَنَّةِ  َواَنَدْوا َأْصَحابَ  
أنت تسلم ، حينما تقوؿ السبلـ عليك ،وكلمة سبلـ فيها ٙبية ودعاء ػليوهنم ،إما سبلـٌ عليكم  :يكمأف سبلـٌ عل 

" النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ، أنك تسلم وتدعو ،انظر إذل ٝباؿ ٙبيتنا ،أي سلمك هللا من كل آفٍة وعيب ،عليو وتدعو لو
 . لغل إذل غّب ذلكدواء احلقد واأي تسلموا من أ أفشوا السبلـ تسلموا "

  .ػليوهنم  -ٔ :سبلـٌ عليكم
 .من النار عياذا اب جل وعبل ، وأهنم قد صلواؼلربوف أف حاذلم سادل، أو سبلـٌ عليكمػػػ ٕ
 .ا أف ادلبلئكة تسلم أيضا عليهم.. أهنم يسلموف عليهم كم والظاىر األوؿ 
  .أسأؿ هللا أف يرزقنا ذلك، بحانو وتعاذلس ،" سبلـٌ قواًل من رٍب رحيم " وهللا أيًضا يسّلم عليهم 

ـٌ َعَلْيُكُم "وادلبلئكة "    الَِّذيَن تَػتَػَوفَّاُىُم اْلَمبَلِئَكُة طَيِِّبَْب يَػُقوُلوَف َسبَل
 .وذلم سبلـٌ عليكمفكل ىذه ادلعان داخلة ُب ق

وىذا أقرب ، يدخلوهنا برٞبة هللا جل وعبل ف أف، وىم أيملو أي دل يدخل ىؤالء اجلنة بعد :ْدُخُلوَىا َوُىْم َيْطَمُعوفَ دَلْ يَ  
 .ىم من تساوت حسناِتم وسيئاِتمللتفسّب أبف أصحاب األعراؼ 
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 ((ٚٗ) َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصارُُىْم تِْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر قَاُلوْا رَبػََّنا الَ َ٘بَْعْلَنا َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ )
ولكن ُتصرؼ لرؤية ىذه  ،كأف ادلنظر شائو  ،بل ُصرفت ،ليس نظرت، فعل فيو جهدوىذا ال ،يعِب ُحّولت :ُصرفت

وإذا ُحولت أبصار ىؤالء ٘باه أصحاب النار وشاىدوا ما ىم ، بلجل وع الوجوه البشعة حٌب يعلوا رجاؤىا عند هللا
  ،فيو دعوا هللا جل وعبل

ال ٘بعلنا مع القـو  ،إظلا دعوا بعدـ ادلصاحبة ،يقولوا ربنا ال تعذبنا عذاهبم دلىم  الظَّاِلِمَْب: اْلَقْوـِ  َمعَ  َ٘بَْعْلَنا الَ  رَبػََّنا
وفيو إرشاد إذل ٘بنب كل ما غلعل  ،ما يوجبو ويؤدي إليوبل  ،ظور عندىم ليس ىو العذاب فقطفكأف ا ،الظادلْب

ا ال ٘بعلنا مع القـو ربن ،األموراإلنساف يبتعد عن ىذه ، أو متواجدا مع القـو الظادلْباإلنساف زلشورا أو مرتبطا 
  .الظادلْب

َواَنَدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِؼ رَِجاالً يَػْعرُِفونَػُهْم ِبِسيَماُىْم قَاُلوْا َما َأْغَُب َعنُكْم َٝبُْعُكْم َوَما ُكنُتْم )
 ((ٛٗ)َتْسَتْكرِبُوفَ 

 .فكسواد الوجوه وزرقة العيو   ،أىل النار يعرفوهنم بعبلماِتم أي من :رجاال 
 قائلْب ذلم : " ما أغُب عنكم ٝبعكم " : وما ىنا : 
 يقولوف ىل أغُب عنكم ٝبعكم ؟ ،خفهم يستفهموف من ابب اإلنكار والتوبي: إما أهنا استفهامية -ٔ 
أنو ىل ، وففيقول، أي دل ينفعو "َما َأْغَُبٰ َعِبِّ َمالَِيْو والغُب أيٌب ٗبعُب النفع كما ُب قولو تعاذل "  ،وأغُب ٗبعُب نفع  -

للصد عن سبيل نفعكم ٝبعكم لؤلمواؿ واجلنود والعتاد والعدد فيما كنتم ٘بمعوف لو من الكيد ألىل اإلؽلاف ُب الدنيا 
 ؟ ىل أغُب عنكم ما كنتم ٘بمعوف، هللا
" قاؿ تعاذل  ،للصد ؛ولذلك ىم غلمعوف األمواؿ ،، أي: ما حدث ذلك أو ما أتٌب انفية من ابب التقرير -ٕ
  نِفُقونَػَها ٍبَّ َتُكوُف َعَلْيِهْم َحْسَرًة ٍبَّ يُػْغَلُبوَف "َفَسيُ 

وترفعوا عن  ،حلق فلم يقبلوه ودل ينقادوا لوفَبفعوا عن ا، ستكبار ىو عن احلق وعلى اخللقواال :وما كنتم تستكربوف
 ،سهم كماالت وجحدوا فضل اآلخريناخللق أبف اعتقدوا أهنم أفضل وأحسن واّدعوا لنف

 ." ىو بطر احلق وغمط الناس "ك أوضح النيب ملسو هيلع هللا ىلص الكرب بقولو ولذل 
قدح فيهم وغمط الناس القدح ُب الناس ٗبا ال يُ  أف اإلنساف يرد ىذا احلق وال ينقاد لو يبقى متكرب .، بطر احلق -

 .من أجلو ويعلو ويرتفع

 ((ٜٗ) ِبَرْٞبٍَة اْدُخُلوْا اجْلَنََّة الَ َخْوٌؼ َعَلْيُكْم َوالَ أَنُتْم َٙبَْزنُوفَ  َأَىُؤالء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم الَ يَػَناذُلُُم اّللَُّ )
  .كأهنم يشّبوف إذل أىل اجلنة " أىؤالء ":
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دلاذا كانوا يفعلوف يعِب أهنم أقسموا أف ىؤالء لن يُرٞبوا ولن يدخلوا اجلنة    :ن أقسمتم ال يناذلم هللا برٞبة "" الذي
ولذلك كاف الواحد منهم ، لكفر أف ادلعاملة ُب اآلخرة، ىي بنفس الطريقة ُب الدنياعتقاد أىل الظلم واألف ا ذلك ؟ 

ذا كنت ُب اآلخرة وكاف ما تقولوف، يكوف رل مثل قاؿ لعلي إ، والد وصحة فإذا ُدعي إذل اآلخرة رفضعنده أمواؿ وأ
ََذ ِعنَد الرَّْٞبَِٰن َعْهًدا "،أي ُب اآلخرة "قَاَؿ أَلُوتَػَْبَّ َمااًل َوَوَلًدا "و،ذلك  ." َأطََّلَع اْلغَْيَب أَـِ اٚبَّ
َأف تَِبيَد  " قَاَؿ َما َأُظنُّ كما ُب صاحب اجلنتْب قاؿ ،طوىا كاف ذلم مثل ذلك ُب اآلخرة فهم يظنوف أف الدنيا دلا أع -

ِذِه َأبًَدا  َها ُمنَقَلًبا َولَِئن رُِّددتُّ ِإذَلٰ  َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقائَِمًة  ىَٰ نػْ ًرا مِّ فهو يظن أيضا أف ادلنقلب  ،" َريبِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ
" ِإفَّ بػ  ن احلقيقة أف احلساب ُب اآلخرةولك، فيظن أف احلساب واحد سيكوف أفضل طادلا أنو كاف ُب الدنيا أفضل

 .َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ َأتْػَقاُكْم "
وف على ما فاتكم من حظوظ وال أنتم ٙبزن ال خوؼ عليكم ُب القادـ :نتم ٙبزنوف أادخلوا اجلنة ال خوؼ عليكم وال

" فيغمس ُب اجلنة غمسة  أي من ادلؤمنْب " يؤتى أببئس أىل األرض "ُب احلديث وادلؤمن ال ػلزف ألنو كما  ،الدنيا
  .فيقاؿ لو ىل رأيت بؤسا قط ؟؟ قاؿ ما رأيت بؤسا قط "

 ؟؟" ادخلوا اجلنة "ن الذي قاؿ ذلم : موىنا سؤاؿ
  .أي دخلتموىا وتنعمتم هبا طبتم، ادخلوا اجلنة ،ظاىر السياؽ أف أىل األعراؼ قالوا ذلك ألىل اجلنة -ٔ
 . جل وعبل يقوؿ ألىل األعراؼ ذلكوقيل أف هللا -ٕ
 .أو أف ادلبلئكة تقوؿ ذلم ذلك -ٖ
 .ىل األعراؼ إذل اجلنةمآؿ أ ،ادلهم أهنم يدخلوف اجلنة أيضا -

ُ قَاُلواْ وَ ) َنا ِمَن اْلَماء َأْو شلَّا َرزََقُكُم اّللَّ ِإفَّ اّللََّ َحرََّمُهَما  اَنَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْف َأِفيُضوْا َعَليػْ
 ((ٓ٘) َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

 .ادوهنم ملتمسْب منهميعِب ين :واندى أصحاب النار أصحاب اجلنة
ْن َعَرَفاٍت "ولذلك قاؿ تعاذل  ،ؿ بكثرة وتكوف من أعلى إذل أسفلاضة ىي النزو اإلف  :" أفيضوا " ، " فَِإَذا َأَفْضُتم مِّ
 .ل سافلْب وأىل اجلنة ُب عليْبىم ُب أسف ،ومع ذلك ُب اآلخرة ،ىم أىل الكرب ،فتخيل ادلنظر

 ،و كثّبا بعدـ احلرماف من ادلاءمر يدعولذلك كاف ابن ع ،أي من الطعاـ :دلاء أو شلا رزقكم هللاأفيضوا علينا من ا 
وىذا  ،دلاء البارد ضلتاجو دنيا وآخرةألف ا، " واجعل حبك أحب إلينا من ادلاء البارد "كذلك ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

  ُب سورةوطعامهم سيأٌب طلبوا ادلاء وطلبوا الطعاـ ؟؟  وإال دلاذا، وفدليل على أف أىل النار يعطشوف وغلوع
  .الصافات إف شاء هللا

  " إف هللا حرمهما على الكافرين "فقاؿ أصحاب اجلنة  -
  منعهما  " حّرمهما ":
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كما ُب   ،لتحرمي الكونمنعهما كوان وىذا من ا ،يعِب حرمهما كوان، ألنو ال تكلي  ُب اآلخرة  كونوىذا التحرمي •
 ا ٙبرمي كون أـ شرعي ؟" َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو اْلَمَراِضَع " ىذ :قولو تعاذل

 .كون وليس شرعي ج : 
ـُ َوحلَُْم اخْلِنزِيِر َوَما ُأِىلَّ ِلَغّْبِ اّللَِّ بِِو ":أما التحرمي الشرعي فمثالو َتُة َوالدَّ يعِب  ،رمي شرعيىذا ٙب " ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميػْ

 .نع من أكل ىذه األمور واستعماذلاشرع لكم ىذا ادل

نْػَيا فَاْليَػْوـَ نَنَساُىْم َكَما َنُسوْا ِلَقاء يَػْوِمِهمْ الَِّذيَن اٚبََّ )  َىَذا َوَما َكانُوْا ُذوْا ِدينَػُهْم ذَلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْػُهُم احْلََياُة الدُّ
 ((ٔ٘) ِِباَيتَِنا غَلَْحُدوفَ 

  .طلكل أمر اب  " اللعب ":                          .كل ما صد عن احلق  :" اللهو" 
أهنم ُب عبادِتم مكاء  ولذلك سيأٌب معنا، : صار اللهو واللعب ىو الدين ، يعِبناىا أهنم صّّبوا دينهم ذلو ولعبمع

ىذه ادلسائل مسألة ولذلك أوؿ من اٚبذ  ،لعب والعياذ اب ،كرايسمونو ذ  ،تصفيق وتصفّب إذل غّب ذلك، وتصدية
قاموا  (اخلوار) بدوا العجل فلما خرج منو الصوتائيل حينما ع، والرقص ُب التعبد ىم بِب إسر اخلبط ابأليدي
 ؛ فمثبل " وما كنتم تستكربوف " فكل شئ لو أصل ،ألرض أبرجلهم ويصفقوف أبيديهميضربوف ا

قررات تدرس ُب مدرستو ليل ادل فهو منهج متواصل ، –عليو لعنة هللا  –إبليس   فمن ىو كبّب وأصل ادلستكربين ؟ 
 .هنار
 .أي خدعتهم بزينتها وزخرفها :احلياة الدنياوغرِتم  

 ،م وكبل ادلعنيْب صحيحٗبعُب نَبكهم أو ٗبعُب نعاملهم معاملة الناسي ذل :نساىم كما نسوا لقاء يومهم ىذافاليـو ن
َ فَػَنِسيَػُهْم "وذلك كما ُب قولو   ،" َنُسوا اّللَّ

وىذا بعكس  ،اجلزاء من جنس العمل ، العذابم هللا جل وعبل أيضا ُبفَبكه أي تركوا شرعو ودينو نسوا هللا:
فهذا النسياف  ،" الَّ َيِضلُّ َريبِّ َواَل يَنَسى "وقولو  " َوَما َكاَف رَبَُّك َنِسيِّا "النسياف ادلنفي ُب كتاب هللا ُب قولو تعاذل :

ال يسبق ٔبهل وال يتبعو  : ىو الذىوؿ عن العلم بعد معرفتو ، وىذا منفي عن هللا جل وعبل .فعلم هللا كاملادلنفي
 .لناسي ذلمأو نعاملهم معاملة ا، ٗبعُب نَبكهم " فاليـو ننساىم " " نسوا هللا فنسيهم "أما ، نسياف

 .وا اإلؽلاف بو والعمل ٗبقتضاهنسوا ٗبعُب ترك :" كما نسوا لقاء يومهم ىذا "
 .دقوف عياذا ابينكروف وال يص ٕبججنا وبراىيننا كانوا :" وما كانوا ِبايتنا غلحدوف "

 :من فوائد ىذه اآلايت• 
ُغونَػَها ِعَوًجا َوُىْم اِبآْلَِخَرِة  كما ُب قولو تعاذل ،سبب مباشر لئلقباؿ على الشهوات عدـ اإلؽلاف ابلبعثػػػػ   " َويَػبػْ

َُذوا ِدينَػُهْم ذَلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّتْػُهُم احْلََياوُب قولو ، َكاِفُروَف " نْػَيا "" الَِّذيَن اٚبَّ " فَاْليَػْوـَ نَػْنَساُىْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يَػْوِمِهْم ، ُة الدُّ
 ،أحد روافده العظيمة ،ولذلك عبلج الشهوات ،نسياف يومهم ،ُب أهنم أقبلوا على الشهوات فالسبب، َىَذا "
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لرحى ُب ـ اآلخر قطب اولذلك اإلؽلاف ابليو ، ابآلخرة غلعلك تنتظم ُب السلوؾفإذلاب سوط الظهر ، التذكّب ابآلخرة
 .شيء لو أف اإلنساف فقد ىذا ادلعُب فقد كل، تكوين الشخصية ادلسلمة
 .. -نسأؿ هللا العافية ، وأسأؿ هللا رل ولكم وللمسلمْب الثبات  –و إبث ُب ادلنتكسْب 

  .مسألة اليـو اآلخر ،عدـ التذكّب هبذه ادلسألة ما السبب الرئيسي ُب انتكاسهم ؟ 
 :فرؽ أيضا الناس ينقسموف ُب اآلخرة إذل ثبلثكذلك ػػػػ  
 .فهم ثبلثة يؤولوف إذل اثنْب أىل النار وأىل اجلنة وأىل األعراؼػػػػ  
من  ولن ينجيهم ،كلو لن يغِب عنهم من هللا شيئاكذلك الذين ؽللكوف ادلاؿ واجلاه وكثرة األتباع فليعلموا أف ىذا  ػػػػ  

 .عذاب هللا إف خالفوا أمره

َناُىم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُىًدى َوَرْٞبًَة لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  َوَلَقدْ )  ((ٕ٘) ِجئػْ
 .ؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلصأي هبذا الكتاب وىو القرآف الذي أنز  :" بكتاب "
 .ٗبعُب بيناه " فصلناه ":
من  ،من قصص ،حبلؿ وحراـ ،من أحكاـ سواء كاف ،لم منا بتفصيلو وما يصلحهم فيوأي على ع :" على علٍم "

  .هبذه األمور كلها ،مواعظ
، وفيو ريق احلق وإيضاح اجة دلن أرادأي بياف ط ة،فهذا الكتاب ادلفصل فيو اذلداي :" ىدى ورٞبة لقـو يؤمنوف "

 .ُرٞبت ُب الدنيا واآلخرة أيضا، رت معهاارٞبة ؛ ألنك إذا ما التزمت ابجة وس
 : فهل ىذا الكتاب ىداية لقـو يؤمنوف فقط ؟ " " لقوـٍ يؤمنوف

وا ىنا ؛ ألهنم ىم ادلنتفعوف وذكر ، ق والقبوؿ فهي ألىل اإلؽلاف فقطإذا قلنا أف اذلداية ىي ىداية التوفي :اجلواب• 
 فَػَهَديْػَناُىْم " " َوَأمَّا َٜبُودُ كما ُب قولو ،فهي ىداية عامة  ،ياف ودالؿ وإيضاح اجة عموماوإذا قلنا أبنو ىداية ب، بو

ِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب وذكر لقـو يؤمنوف ألهنم أىل االنتفاع  كما ُب قولو ، فيكوف ىذا الكتاب، ا ذلم الطريقأي أبنّ  " ذَٰ
  .ادلتقْب ؛ ألهنم من ينتفعوف بوولكن ذكر ، فهو كتاب ىداية للجميع، ِفيِو ُىًدى لِّْلُمتَِّقَْب "

َنا أَتِْويَلُو يَػْوـَ أيٌَْب أَتِْويُلُو يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمن قَػْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبَِّنا اِبحْلَقِّ فَػَهل لَّ  َىْل يَنظُُروَف ِإالَّ )
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل َقْد َخِسُروْا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ عَ  ُهم مَّا َكانُوْا ِمن ُشَفَعاء فَػَيْشَفُعوْا لََنا َأْو نُػَردُّ فَػنَػْعَمَل َغيػْ نػْ

 ((ٖ٘) يَػْفتَػُروفَ 
 .ِب ىل ينتظر الكفار إال أتويلويع :" ىل ينظروف إال أتويلو "

القرآف بوقوعو من العذاب  ما ينتظر الكفار إال وقوع ما أخربىم أى ،عاقبة الشيء وما يؤوؿ إليو :والتأويل أصلو
 .لذي يؤوؿ إليو أمرىم ُب اآلخرة، ااألليم



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

33 

ما أخربىم  بوقوعو القرآف من العذاب   –كما ذكران   -لكفار ينتظروف ما يؤوؿ إليو األمر وىو س : ولكن ىل ا• 
  األليم مع أهنم كانوا غلحدونو ُب الدنيا؟؟

 ((متحاف السنة ادلاضية بنفس النص وىذا سؤاؿ قد جاء ُب اال ))
أويل إال أنو ٗبنزلة ادلنتظر وُب حكمو من والكافر وإف جحد ىذا الت، من ينتظر أتويلو ألنو مؤمن مصدؽادلؤ  :اجلواب 

يذىب إليو  ،وإف كاف ىو غلحد ىذا األمر إًذا ىو ُب حكم ومنزلة ادلنتظر ،ف ىذه األحواؿ أتتيهم ال زلالةحيث أ
 .رغما عن أنفو

 .ما ُأخربوا بو من ىذه العاقبةأي  :" يـو أيٌب أتويلو "
 .تركوا االىتداء بو ،كوهنسوه ىنا ٗبعُب تر  :بل "" يقوؿ الذين نسوه من ق

 ال ينفعهم ! ؟؟فهل ينفع اإلؽلاف ىنا :" قد جاءت رسل ربنا ابحلق "
  .أي فيشفعوف لنا عند هللا عز وجل ليعفينا من العذاب :فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا " "

 ماذا كانوا يعملوف ؟ :نُرد فنعمل غّب الذي كنا نعمل " " أو
 ،كفروا ابآلخرة،  جحدوا ابآلايت، اٚبذوا دينهم ذلوا ولعبا ،ا عوجا وىم ابآلخرة كافروفغوهنيصدوف عن سبيل هللا ويب 

" َوُىْم َيْصَطرُِخوَف ِفيَها رَبػََّنا َأْخرِْجَنا نَػْعَمْل َصاحِلًا  كما ُب قولو ،يعملوا غّب الذي كانوا يعملوف و يريدوف الرجعة لكي
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل "  .عند معاينة العذاب ال ينفعهم -كما قلت   -اف وىذا اإلؽل َغيػْ
 .هم نفع هبا بل أنفسهم ُب العذابدل يصب :" قد خسروا أنفسهم "

 .ضل ٗبعُب : غاب عنهم  :" وضل عنهم "
 .ما عاد أحد معهم أين ىم ؟؟ ،أي من أصنامهم الذين اٚبذوىا آذلة :" ما كانوا يفَبوف "

 َوقَاُلوا أَِإَذا َضَلْلَنا ُب اأْلَْرِض " " كما ُب قولو تعاذل ُب السجدة :،  ة والذىابأتٌب ٗبعُب الغيبوب فكلمة الضبلؿ -ٔ 
 .يعِب غبنا أي: فنوا

يعِب دل  " َوَوَجَدَؾ َضاالِّ فَػَهَدٰى " : تعاذل  والضبلؿ أيضا أيٌب ٗبعُب عدـ ادلعرفة بتفاصيل الشريعة كما ُب قولو -ٕ
  .هبا ودللناؾ عليهارع فأعلمناؾ تكن عادلا بتفاصيل الش

 .وأيٌب ٗبعُب البعد عن العقل -ٗ                          .وأيٌب الضبلؿ ٗبعُب الكفر -ٖ

ـٍ ٍبَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش يُػْغِشي ا) ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ُب ِستَِّة َأايَّ للَّْيَل النػََّهاَر ِإفَّ رَبَُّكُم اّللَّ
ُ َيْطلُ   ((ٗ٘) َربُّ اْلَعاَلِمْبَ ُبُو َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخََّراٍت أبَِْمرِِه َأالَ َلُو اخْلَْلُق َواأَلْمُر تَػَباَرَؾ اّللَّ

 إذل غّب ذلك من معان الربوبية  ،الرازؽ ،اخلالق ،ربكم ٗبعُب السيد ادلالك اآلمر الذي لو ادللك :"" إف ربكم 
 " أأرابٌب متفرقوف خّب "كما ُب قولو ،كلمة رب أتٌب ٗبعُب اإللو أيضاو  ،ُب ادلألوه الذي يستحق العبادةٗبع :" هللا " 

َُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْراَباًب "وُب قولو  ولذلك توحيد الربوبية ، فكلمة الرب أتٌب ٗبعُب اإللو ،ٗبعُب آذلة " اٚبَّ
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 ،أللوىية متضمن لتوحيد الربوبيةإظلا توحيد ا ،فصل نظري فقط ،ليس ىناؾ فصل صبلف ؟؟واأللوىية ىل ينف
 .ضمن ال ينفكافيعِب أحدعلا مستلـز واآلخر مت، الربوبية يستلـز توحيد األلوىيةوتوحيد 
ولو  ،تأنوُب ستة أايـ، فيها دليل على ال، أي على غّب مثاٍؿ سابق :ق السماوات واألرض ُب ستة أايـ "" الذي خل

 .لتأن واإلتقافولكنو يعلمنا ا، هللا أراد أف ؼللقها بكن لكانت أف
 ؟؟أف اليـو كأل  سنة شلا تعدوف ؟ أـولكن، ما حجم ىذه األايـ؟ ىل ىي كأايمنا 
  .مة أايـ ٗبعُب أوقات غّب مقدرةذىب بعض أىل العلم أف كل ،هللا أعلم 
اذا ؟ ألف كلمة سبت ٗبعُب ولذلك مسي السبت دل، سبت دل يكن فيو خلقدأ اخللق ُب األحد وانتهى اجلمعة، والابت -

 .القطع
 .استواًءا يليق ٔببللو، وال ندرؾ لو كيفية، على العرش ٗبعُب عبل وارتفع قلنا االستواء: " ٍب استوى على العرش "

 و اإلستواء أيٌب ُب القرآف على ثبلث معان :• 
 .واستوى فقط ،واستوى على ،استوى إذل 
 ." ٍبَّ اْستَػَوٰى ِإذَل السََّماِء "، قصدٗبعُب:  ،ُب البقرة " فاستوى إذل " -ٔ
ل وجودكم كم  " فَِإَذا اْستَػَوْيَت َأنَت َوَمن مََّعَك َعَلى اْلُفْلِك " :كما ُب قولو  ،عبل وارتفعٗبعُب:  " واستوى على " -ٕ

 .وعلوًب وارتفعتم عليها
ُه َواْستَػَوٰى "كما ُب قولو   ،وَنُضج َكُملَ : فقط، ٗبعُب " واستوى " -ٖ  ." َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ

وضياء النهار بظبلـ الليل وكل منهما  أي يذىب ظبلـ الليل بضياء النهار ر يطلبو حثيثا ":" يغشي الليل النها
، جل وعبل وىذا من عجيب خلق هللا ،تأخر عنو فإذا ذىب ىذا دخل ىذافبل ي، يطلب اآلخر طلبا حثيثا أي سريعا

 اَل الشَّْمُس يَنَبِغي ذَلَا َأف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر وَُكلّّ ُب فَػَلٍك َيْسَبُحوَف "  "
 .أي مذلبلت مهيئات ،مسخرات :س والقمر والنجـو مسخرات أبمره "" والشم
 .عاذلوىذه من آايتو سبحانو وت ،أي أبمر هللا جبل وعبل :" أبمره "

 ،ابلتخصيص والقصر وىذا عند علماء الببلغة يسمى ،رور ُقّدـاجلار واجمل، كلمة لو اخللق  :" أال لو اخللق واألمر "
فالذي خلق وحده أيمر  ،ق لو وحده فكذلك األمر لو وحدهفكما أف اخلل ،اخللق لو وحده واألمر لو وحده يعِب
 .وحده
فاخللق  ،فالعط  للتغاير ،ألنو قاؿ اخللق واألمر ،ى أف كبلـ هللا غّب سللوؽأٞبد علوىذه اآلية استدؿ هبا اإلماـ  • 

 .مر فدؿ على أف الكبلـ غّب سللوؽغّب األ
 .هللا ٗبعُب تعاظم سبحانو وتعاذلتبارؾ  :" تبارؾ هللا رب العادلْب "

 ((٘٘) اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّو الَ ػلُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ )
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 ؟   ندعوا هللا جل وعبل الرب ادللككي  ،الدعاءبدأت ىذه اآلايت ُب ذكر آداب  - 
 فلماذا ذُكرت ىذه اآلايت بعد ىذه اآلايت السابقة ؟؟ 

" : ولذلك ُب احلديث أنو يقوؿ، " ادعوا ربكم "، " إف ربكم هللا "، تبطة ارتباطا شديدا ابلربوبيةألف إجابة الدعاء مر 
 .ألهنا أخص ُب إجابة الدعاء ؟دلاذا الرب ابلذات ،بتكرار كلمة اير  و حراـ "ايرب ايرب ومطعم

  .أي سرا: " وخفية "                             .أي بتذلل اتـ وتواضع :" تضرعا "
 .أي ُب الدعاء :" إنو ال ػلب ادلعتدين "

 أو ما ىي صور اإلعتداء ُب الدعاء ؟؟  كي  ػلدث االعتداء ؟؟  
 العتداء :ػلدث ا 
 .رائي اإلنساف بدعائوأبف يُ  -ٔ 
، ربو أف يكوف ملكا من ادلبلئكةكمن يدعو  الدعاء أبشياء ال تكوف ، ضا من صور االعتداء ُب الدعاءكذلك أي  -ٕ

 .ىذا اعتداء
سعد  " أنو مسعو م من حديث ابن سعد بن أيب وقاص ذكر عند الَبمذي وأيب داوود وغّبىمن االعتداء أيضا ما  -ٖ

: اي بِب اسأؿ هللا اجلنة واستعذ من النار عن ؽلْب اجلنة إذا دخلتها  فقاؿ : اللهم إن أسألك القصر األبيضوىو يقوؿ
والرواية األخرى أنو قاؿ لو " ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يقوؿ : إف من أمٍب قوـٌ يعتدوف ُب الطهور والدعاء " –فإن مسعت النيب 

 .ف دخلتها أخذِتا وما فيها "فاسأؿ هللا اجلنة فإنك إ
 ." والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يتوضأ ابدلُد ويغتسل ابلصاع " ،دة ُب الطهور ادلقصودة ُب احلديث، ىي: التكل  فيووالزاي

َن اْلُمْحِسِنْبَ َوالَ تُػْفِسُدوْا ُب اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإفَّ َرْٞبََت اّللَِّ َقرِيٌب )  ((ٙ٘)مِّ
  .ابلطاعة ومتابعة الرسل :اإلعمارو  ،أي ابرتكاب الكفر وادلعاصي ،اإلفساد 

 .فًا من عذابو وطمًعا ُب ثوابوأي ادعوه خو  :" وادعوه خوفًا وطمًعا "
 .رٞبة هللا قريٌب من اسنْب "" إف  تعاذل : قاؿ دلاذا ؟
رٞبة هللا تكوف قريبة فإف   ومن كاف زُلسنا ُب أفعالو مع الناس ،قريٌب منو دعائو فإف رٞبة هللافمن كاف زلسنا ُب  

 .ىي دعوة أبف نكوف من اسنْب ،منو كذلك

ْلَنا ِبِو ٍد مَّيٍِّت فَأَنزَ َوُىَو الَِّذي يُػْرِسُل الرِّاَيَح ُبْشًرا بَػْْبَ َيَدْي َرْٞبَِتِو َحٌبَّ ِإَذا َأقَػلَّْت َسَحااًب ثَِقاالً ُسْقَناُه لِبَػلَ )
 ((ٚ٘) اْلَماء فََأْخَرْجَنا ِبِو ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك طُلْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 

 .أي مبشراتٍ  :بشًرا " "
ُلوا الصَّاحِلَاِت فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ  "وكذلك الرٞبة أتٌب أيضا ٗبعُب اجلنة ،الرٞبة ىنا ٗبعُب ادلطر :" بْب يدي رٞبتو "

  أرحم بِك من أشاء " –اجلنة  -" أنِت رٞبٍب كما ُب احلديث   ،يعِب ُب جنتوفَػُيْدِخُلُهْم رَبػُُّهْم ُب َرْٞبَِتِو " 
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 .أي ٞبلت ىذه الرايح ادلبشرات :" حٌب إذا أقّلت "
 .أي مثقل زلمل ابدلاء :اال "" سحااب ثق 

 .أي هبذا البلد: زلنا بو ادلاءفأن                   .ميت ٗبعُب رلدب :" سقناه لبلد ميت "
                 أي ابدلاء ..  :" فأخرجنا بو "
 .أي من ٝبيع أنواع الثمار :من كل الثمرات

 .وأنو قادر على إحياء ادلوتى أي تتذكروف قدرة هللا وبديع صنعو :كذلك طلرج ادلوتى لعلكم تذكروف "" 
عجز  أف هللا يرسل سحابة فتنزؿ مطرا على إخراج الناس يـو القيامة من قبورىم  وىذه الصورة أيضا ىي صورة

وىذه اآلية فيها داللة على أحد الدالالت  ،فينبتوف منو وؼلرجوف كما كانوا، اإلنساف الذي ىو عجب الذنب
 .ٗبسألة إخراج النبات مرة أخرى ،هللا ػليي ادلوتىاخلمسة ُب القرآف على أف 

 ـٍ َيْشُكُروفَ الطَّيُِّب ؼَلُْرُج نَػَباتُُو إبِِْذِف رَبِِّو َوالَِّذي َخُبَث الَ ؼَلُْرُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّؼ اآلاَيِت ِلَقوْ َواْلبَػَلُد )
(٘ٛ)) 

           .ٗبعُب األرض الطيبة :"  الطيب "
 .أي ؼلرج خروجا حسنا اتما :" ؼلرج نباتو إبذف ربو "
 .أرض سبغة ماحلة ال ٚبرج نباات ،ث ٗبعُب أنو غّب طيبخب " والذي خبث ":

 .العسر الردئ الذي ال خّب فيو النكد ٗبعُب :" ال ؼلرج إال نكدا "
نزؿ عليو الوحي خرج عملو  فادلؤمن إذا، ما كمثل ادلؤمن والكافرفهذا ادلثل لؤلرض الطيبة واألرض اخلبيثة وىي ٛبا

  " زَاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإذَلٰ رِْجِسِهْم "يزدد إال نفورا وبعدا  والكافر إذا نزؿ عليو الوحي دل ،صاحلا
 .م هللا فبل يكفروف ويطيعوف رهبمأي يشكروف نع :كذلك نصرؼ اآلايت لقـو يشكروف "  "
ر لواـز ىو ٝبلة واحدة إظلا يتحدث عن توحيد هللا جل وعبل ، فيبْب ما ىو التوحيد ويذكر ما يناقضو ويذك :والقرآف 

، ويذكر أيًضا وانتهى عن هنيوواتبع أمره ، قبة من امتثل توحيد هللا جل وعبل، ويذكر عاد من األمر والنهيالتوحي
، فيذكر اقْب من أىل احلق ويذكر أمثلة بشرية لكبل الفريقْب، أعرض عن التوحيدعاقبة من خال  األمر والنهي و 

بة ادلبطلْب الذين ىم ، ويذكر عاقرة بفضل هللا جل وعبلذلم ُب اآلخوكي  أهنم ُب الدنيا سعدوا وصلوا وكي  ىو حا
 ،ذلم عياذا اب جل وعبل ُب جهنم، وكي  يكوف حاخلسار والنكاؿ والدمار ُب الدنيا، وعاقبتهم من اأىل الباطل

 ؛ ولذلك تبدأ معنا السورة ُب ىذا ادلوطن بذكر تلك النماذج البشرية  فالقرآف كلو يدور حوؿ ىذا ادلعُب
 ه النماذج دلاذا تُذكر؟ىذ• 

"وَُكبلِّ نػَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباء الرُُّسِل َما نُػثَػبُِّت ِبِو : تعاذل قاؿ هللا جل وعبل ُب آية فذة ُب كتابو موضحا العلة قاؿ 
  فُػَؤاَدَؾ"
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فهو يسليو ويقوؿ لو إنك  احلق  ، وتبًعا لو أيضا تثبيت فؤاد ادلؤمنْب من أىلت فؤاد النيب ملسو هيلع هللا ىلصىو تثبي فأوؿ شيء
، ولكنك قد ُسبقت برسل ُكذبوا ُب أقوامهم فهي تسلية لو وتصبّب دؾ فليس قومك ىم من كّذبوا وحدىملست وح
 دلاذا؟  ، ىو ثبات ألمتو ..كذلك كما ىو ثبات لو،لقلبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وتثبيت

 ، ويعلموف أف الباطل مهما انتفش وكرب فإنو إذل زواؿ وىا لقوا يعلموف أف العاقبة للتقألف أىل احلق مهم
ٍب أيضا يتبْب لنا من   "َوَجاءَؾ ُب َىِذِه احْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنَْب" ولذلك قاؿ تعاذل :"فََأمَّا الزَّبَُد فَػَيْذَىُب ُجَفاء"

تبديبل سنة ال تتبدؿ وال تتغّب فلن ٘بد لسنة هللا وىي   خبلؿ ىذا القصص سنة هللا جل وعبل فيمن مضى من األمم
"َوُقل ِلّلَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإانَّ َعاِمُلوَف َوانْػَتِظُروا ِإانَّ ولذلك قاؿ تعاذل  ولن ٘بد لسنة هللا ٙبويبل

َتِظُروَف"             ُمنػْ
رائ ودل يكن قد تتلمذ على يد أحد، ولكنو اآلف أيٌب نيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ ىو دل يكن قاكذلك فيها أيضا الداللة على نبوة ال  -

 ،أبخبار صادقة
 ؟ دل يطالع كتااب وال تلَمذ أستاذامن أين أتى هبذا طادلا أنو 

 .السبلـ تبدأ ىذه القصص بنوح عليوو ، ى نبوتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالشك إنو من الوحي فهذا أيضا داللة عل

َ َأَخاؼُ ) ُرُه ِإّنِ ْن ِإَلٍو َغيػْ َ َما َلُكم مِّ  َعَلْيُكْم َعَذاَب يَػْوـٍ َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإذَل قَػْوِمِو فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّللَّ
 ((ٜ٘) َعِظيمٍ 

، ونوح عليو السبلـ ىو سبلـ إذل قومولأي بعثنا نوحا عليو ا ،قد بعثنا وىذا ىو اإلرساؿ الشرعيأي: ل :َلَقْد َأْرَسْلَنا 
أرسلك هللا  أف الناس يذىبوف لو ُب ادلوق  فيقولوف اي نوح أنت أوؿ رسوؿ كما ُب احلديث الصحيح "  أوؿ رسوؿ

 " إذل أىل األرض .. إخل احلديث
قد خالفوا توحيد هللا جل ين نقوؿ إف الرسوؿ إظلا يرسل إذل قومو إذا كانوا معاند دلاذا أرسل إذل قومو؟ :ِإذَل قَػْوِموِ  

 ، وىذا من أجود ما يُفرَّؽ بو بْب الرسوؿ والنيبوعبل، فهنا يُرسل الرسوؿ إذل قومو
 .أرسل أيضا لكن إذل قـو موافقْب وأف النيب : *      . الرسوؿ : ُأرسل إذل قـو معاندينأف  *

 ،قلت اي قـوذا أنت كنت نسيبا ُب ٝباعة ، فإ: ىو من كاف نسبو فيهموقـو الرجل فأرسلو هللا جل وعبل إذل قومو 
فإذف ىم  ،عرفوف مدخلو وسلرجو يعرفوف صفاتوفهو صاحبهم وعاش معهم ي القـو يطلق على الصاحبوكذلك أيضا 

 .؟ نعم ولكن ىل كانوا ُمعاندين -، ىم يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم لناس بقبوؿ دعوتو أليس كذلك؟ بلىأجدر ا
 أنو كاف بْب آدـ ونوح عشرة قروف على الفطرة على اإلسبلـ ٍب إنو ن عباس "حديث اب ألنو كما ُب  
، وىم ود وسواع ويغوث ويعوؽ ونسرا دلا مات فيهم بعض الصاحلْب وىم من ذكرىم هللا جل وعبل ُب سورة نوح 

هم صناما ُب أماكن، فاٚبذوا أجسادا أي أنتذكر ما كانوا عليو من العبادة قالوا: لو نصبنا ُب أماكنهم أنصااب حٌب
 ، قاؿ ابن عباس فلما طاؿ الزماف وقل العلم وفشى اجلهل ُعبدت من دوف هللا " ومسوىا أبمساء ىؤالء الصاحلْب
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  .فكاف ىذا أوؿ شرؾ على األرض للغلو ُب الصاحلْب -
ُرهُ فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ   كما ُب قولو تعاذل ، أٝبع ادلرسلوف عليهاوىذه الدعوة ىي دعوةٌ  :َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ   .أي يقولوا ذلم اعبدوا هللا"  "َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ُب ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِف اْعُبُدوا اّللَّ
ُرهُ   اف اب جل وعبل ، ال إلو إال هللا الٍب ىي اإلؽلوىذه الكلمة ىي كلمة التوحيد :َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

، وال ُتصرؼ لو العبادة إال إلو إال هللا يعِب ال يُعبد ٕبق وإثبات العبادة لو وحده ونفيها عن كل من سواه ؛ ولذلك ال
 هللا فتنفى عما سوى هللا جل وعبل وتُثبت لو وحده ؛ ولذلك يقولوف أف كلمة التوحيد :

" كما قاؿ تعاذل  ،وف هللا جل وعبلالعبادة ، وتنفيها عما د، فُتثبت نفي وإثبات "َفَمن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُػْؤِمن اِبّللَِّ
 .سبحانو والبد من الكفر ابلطاغوتمن اإلؽلاف اب  بدال ،فبلبد من األمرين

  ىذه ال تدخلو دلاذا؟  : " هللا إلو "لعبادة  زلضا كأف يقوؿ القائلفإف اإلثبات اض أف تثبت ا -
إذا قاؿ هللا إلو ودل ينِ  العبادة عما سواه فهو دل يفعل شيئا ؛ ألنو ، أثبت فقط واإلثبات اض ال ينفي الشركةألنو 

 .ؾ من يُعبد مع هللا عياذا ابقد غلوز أف يكوف ىنا
ًعا ؛ في موالنفي اض ىذا ال يقوؿ بو عاقل إال بعض اجملانْب من بِب آدـ ألنو تعطيل إذف البد من اإلثبات والن -

 :ولذلك قاؿ نوح عليو السبلـ
  َ ُرهُ ، ىذا أمر ابلعبادة:اْعُبُدوا اّللَّ   .ىذا نفيها عن كل من سواه:  َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

 وىذا من شفقة ىؤالء، فنوح عليو السبلـ إظلا أاتىم ابلتوحيد وىو ؼلاؼ عليهم :ِإِنّ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ 
الرسل على أقوامهم مع عنادىم وكفرىم واستكبارىم وإعراضهم إال أهنم ؼلافوف عليهم ، وىكذا كل صادؽ ُب 

  ،دعوتو فهو ؼلاؼ على الناس ويتمُب أف ينجوا من عذاب هللا ويتمُب أف لو آمنوا فدخلوا جنة هللا جل وعبل ولذلك
، أما ُب الدنيا فإنكم لو استمريتم أحّذركم عقابو ُب الدنيا واآلخرةأي :  ِإِنّ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ : يقوؿ

العذاب  كما ىي سنة هللا جل وعبل ولو أنكم ظللتم على ذلك حٌب ُمتُّم لكاف  ،على ذلك فإف العقاب يقع بكم
 .األليم ادلوجع ُب اآلخرة

 ((ٓٙ) ْبٍ قَاَؿ اْلَمؤلُ ِمن قَػْوِمِو ِإانَّ لَنَػَراَؾ ُب َضبلٍؿ مُّبِ )
 وادلؤل ىم سادة القـو وكرباؤىم وإف جاز لنا أف نسميهم ابدلصطلح ادلعاصر " النُّْخَبة "  :قَاَؿ اْلَمؤَلُ 

"ِإفَّ ولكن ادلقياس عند هللا جل وعبل ، ر إليهم فيمؤلوف العْب ُب الدنياولذلك بعض أىل التفسّب يقولوف ىم من ُيشا
 .ُكْم"َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ َأتْػَقا 

رفونو ٛباما  يع، عقلو ويعرفوف سّبتو ويعرفوف صدقوىذه الكلمة تُؤّكد ما ذكرانه وىو أهنم يعرفونو ويعرفوف  :ِمن قَػْوِموِ 
 .كما يعرفوف أنفسهم

 وأنت ُب طريق الباطل عياذا، طريق احلق والصواب يقولوف ضلن نرى أنك ُب َذىاب عن :لَنَػَراَؾ ُب َضبَلٍؿ مُِّبْبٍ  ِإانَّ 
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فانظر يتهموف رسوذلم الذي عاش فيهم عمرا طويبل ، كبلـ الذي ذكروه كأنو يقْب عندىموىذا ال ، جل وعبلاب
، ا ؛ ألنك تتعامل مع هللا جل وعبلولذلك أنت ال يضرؾ وال ٙبزف أف نُتهم اليـو ابِتامات ضلن بعيدوف عنه هبذا !
، ومن ضمن أنواع ادلعاداة ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يُعاَدىا جاء بو النيب : أف من سلك طريق هللا جل وعبل وجاء ٗبطريق معلـوفهذا 

 كي  ال يُبتلى ؟!!   " من دل يصبو ُب ىذا األمر ببلء فليتهم نفسو ": ولذلك مالك رٞبو هللا قاؿ أنو ُيسّب وُيشتم 
 ويطعنوف فيك ؟!! اهبونك، فكي  ال غلالفطر والعادات، وؼلال  اعتقادات القـو أنت أتيت ٗبا ؼلال  أحياان -

 وىذه أيضا تدلنا على مسلك أولئك، 
 :فهؤالء يسّبوف ُب ثبلث طرؽ

وسيأٌب معنا ، نوح عليو السبلـ ابلضبلؿ ادلبْب ؛ ولذلك اِتموا فهو الطعن ُب الداعية وصاحب ادلنهج األوؿأما  
 ، فإذا دل ُ٘بدي تلك احليلة، كاىن وساحر أبنو شاعر و ، واِتموا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصىة وغّبهاِتاـ ىود ابلسفا

قالوا ىذا شعر قالوا ىذا سحر قالوا أشياء  ، " وقالوا أساطّب األولْب اكتتبها " قالوا إنك ما أتيت إال أبساطّب األولْب
 ،يلةفإذا دل ٘بدي أيضا ىذه احل، فيتهموف منهجوكثّبة جدا ، 
فّبيدوف تعويق الدعوة والطعن فيها ِإالَّ الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي "  قالوا َما نَػَراَؾ اتػَّبَػَعكَ "  اِتموه ُب أتباعو

 ."قَاَؿ اْلَمؤَلُ ِمن قَػْوِمِو ِإانَّ لَنَػَراَؾ ُب َضبَلٍؿ مُِّبٍْب"ولذلك ىنا قالوا  ابألتباع 

 ((ٔٙ) َعاَلِمْبَ قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس يب َضبلَلٌة َوَلِكِبِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ الْ )
ىؤالء ىو يعلم أهنم من أضل الناس ، ن خلق لو ٚبّلق بو الدعاَة اليـوما أروع ىذا األدب وما أحسنو وما أروعو م 

؛ ولذلك يقاؿ أف ىذا من كماؿ ومع ذلك دل يرد اإلساءة ابإلساءة، و الناس وىم أكذب الناس ُب قوذلمومن أسف
، ترؾ ادلقابلة ٗبا قالوا لمو أبف خصومو أضل الناس وأسفههم، فمع عادلةالشفقة وىضم النفس وحسن اجملالنصح و 
الرد  ولذلك أنت أنزلت من نفسك  ،ٚبيل أبف رجل سفو فسفهت معو ،تعليم لنا كي  نرد على السفهاء لو وفيو

 ، ودل طلسر شيئا ابلعكس !على السفهاء يكوف ٗبثل ىذا
، كما فعل النيب فنسبهم إذل نفسو، ىذا من مقامات اإلحساف  اَي قَػْوـِ  :ر !! قاؿانظ قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس يب َضبَلَلةٌ  

وقاؿ وىو يقيل الدـ عن وجهو )يرفع الدـ(  اللهم اغفر لقومي فإهنم ال  ملسو هيلع هللا ىلص مع من شجَّ رأسو وَكسر رابعيتو ُب ُأحد
اللهم  :مقامات اإلحساف أنو دعا ذلم فقاؿات من " فقد ٛبثل ُب ىذا الكبلـ أبربع مقاميقوؿ ابن القيميعلموف "
 .اغفر لقومي

 وىل غلوز الدعاء ابدلغفرة للكافر؟ • 
 ػلل فإذا مات على كفره فتُبْب أنو كافر فبل ٝبهور أىل العلم على أنو غلوز الدعاء ابدلغفرة للكافر ما كاف حيا

 : " لقومي " نفسو فقاؿللهم اغفر" فدعا ذلم واستغفر ذلم، ونسبهم إذل: "افقاؿ ،الدعاء
نبياء ليس ُب ىؤالء ىم األ ،، وأيُّ سبلمة صدر ىذهأيُّ ُخُلق ىذا، ٍب اعتذر عما فعلوه فقاؿ: " فإهنم ال يعلموف "
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ج كبده ويُفعل وحشي إبذف من ىند يفجر بطنو وؼلر  و النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف من أحب الناس إليو ٞبزة ،قلوهبم حقدا ألحد
 ، ومع ذلك دلا أتٌب تبايعوتم تعلموفبو ما أن

 من قبيل العصبيات ال و نفس ىذا ؛ ألف العربة ىي الداينة، ليست مسألة شخصيةأيُّ صفاء يقبل منها اإلسبلـ !!  
 .وال غّب ذلك

 .عد عن احلق وذىاب عنوأي ليس يب بُ  :قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس يب َضبَلَلةٌ 
والذي يدبر أمركم  أي ربكم الذي ىو سيدكم ومالككم ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمْبَ وقاؿ ىنا  ْلَعاَلِمْبَ َوَلِكِبِّ َرُسوٌؿ ِمْن َربِّ ا

 .ِب، ىو الذي أرسلوالذي ػليي وؽليتوالذي بيده ملكوت السماوات واألرض والذي ؼللق ويرزؽ 

 ((ٕٙ)  تَػْعَلُموفَ أُبَػلُِّغُكْم ِرَساالِت َريبِّ َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اّللَِّ َما الَ )
 ملها نوح عليو السبلـ ُب ىذه الثبلثة :وىذه وظيفة الرسل غلُ 
 .فصاحةفهو ُمبَػلِّغ فصيح ؛ ألف الببلغ ال يكوف إال ببياف و  ىذه واحدة . :أُبَلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ 

 .وىو انصح :َوَأْنَصُح َلُكمْ 
 .ي ىو أعَلُمُهم اب جل وعبلأ :َوَأْعَلُم ِمَن اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ 

 ، وأف يكوف عادلا اب فهذه الثبلثة من صفات كل رسوؿ، أف يكوف مبلغا فصيحا، انصحا لقومو
 .فيما يبلغهم إايه

 فلم ٝبَُِعت ؟  وقلنا أف نوح عليو السبلـ دل تكن لو إال رسالة أتى هبا إذل قومو ! ،ِرَسااَلتِ  وىنا قاؿ -
 ختبلؼ الوقت أي أنو أرسل إليو بشيء من احلكم وادلواعظإلإما  َسااَلتِ رِ قيل أف اجلمع ُب  -ٔ
 .واألمر والنهي على فَبات، فكانت رساالت من هللا جل وعبل 
 أنو قد سبقو بعض األنبياء كآدـ عليو السبلـ وإدريس فكأنو يقوؿ الرساالت الٍب أرسلوا هبا أو -ٕ
الدعوة إذل توحيد هللا ؛ ألف الرسالة واحدة وىي أوكد ما أرسل قبلوكم بشيء جديد فأان أتيت هبا أيضا وأرسلت ل 

 .جل وعبل
لذلك أنظر إذل يعقوب عليو  وىكذا كل نيب ورسوؿ يعلم من هللا ما ال يعلمو قومو  :َوَأْعَلُم ِمَن اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ 

، أعلى من علم لم أتباع الرسل من ورثة األنبياءِعلم الرسل وعف ،ِمَن اّللَِّ َما اَل تَػْعَلُموفَ َوَأْعَلُم السبلـ يقوؿ لبنيو 
لعلمهم اب ولعلمهم أبف ىؤالء غلهلوف أشياء كثّبة فيشفقوف   دلاذا؟ولذلك فهم أشفق الناس على الناس  قومهم ؛

 .على اجلاىل ويعلمونو

نكُ ) ُتْم َأف َجاءَُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّ  ((ٖٙ) ْم لِيُنِذرَُكْم َولِتَػتػَُّقوْا َوَلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوفَ َأَوَعِجبػْ
 يقوؿ ما الذي يثّب إعجابكم وإغراءكم ؟ 

 .أي موعظة من هللا جل وعبل :َأْف َجاءَُكْم ِذْكرٌ 
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 أي من جنسكم يتكلم بكبلمكم وىو بليغ فصيح ؼلاؼ عليكم ويريد اخلّب لكم  :َعَلى رَُجٍل ِمْنُكمْ 
 !؟نو أوعجبتم من ذلكعايشكم فتعرفو ي
وٚبيل لو أف الرسوؿ كاف َمَلكا ما الذي ، بعباده أنو يرسل رسوال من جنسهم وىذا من لط  هللا جل وعبل 

ََعْلَناُه رَُجبًل َولََلَبْسَنا َعَلْيِهم مَّا : ؿ هللا جل وعبلسيحدث؟ لن يستطيعوا معايشتو ؛ ولذلك قا "َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا جلَّ
ولذلك ، ك ُب صورة إنسي حٌب يتعاملوف معو، فأرسل هللا رسوال أدميا بشرايأي سنشبو ذلم ىذا ادلل وَف"يَػْلِبسُ 

ولو كاف ملكا لعلهم ، يعرفوف مدخلو وسلرجو يعرفوف ىديو وسّبتو يتعلموف منو حْب يَعبُد هللا جل وعبل فيتأسوف بو
من الذي يطيق ذلك؟  ،عل ما يؤمر بوفائما طواؿ الليل ويٚبيل لو أنو َمَلك فيظل صائما ال أيكل ويظل ق، ما أطاقوه

 .سيعجز الناس عن متابعتو
 واإلنذار كما سبق أنو إعبلـ مشوب ابخلوؼ أي بتخويفهم من عذاب هللا جل وعبل  :لِيُػْنِذرَُكْم 
 .ة منو وسَب، فتكونوف ُب وقايتثاؿ أمر هللا واإلنتهاء عن هنيو، ولتتقوا أيضا عذابوأي ابم :َولِتَػتػَُّقوا 

: شيء فالَبجي ذكران ىذا الكبلـ ُب التفريق بْب الَبجي والتمِب ،   والَبجي ما ىو؟، لعل للَبجي :َوَلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوفَ 
  .لشيء متعذر أو متعسر وأما التمِب :           .سهل حصولو أو حدوثو

 .شيء متعذر فلن يرجع مرة أخرى فهذا، ليت الشباب يعود يوما ولذلك ذكران أال
أو متعذر احلدوث أو ليت للتمِب ولكن العاـ أو األغلب أف ، تناواًب بْب لعل وليت وذلا شواىدوقد ػلدث أحياان  

كتبنا مع ٛبنياتنا لكم لو   مثااًل :ولذلك ضربنا  ،أو ؽلكن احلصوؿ عليو ولعل أتٌب لشيء يكوف سهل احلصوؿ، متعثر
 .قوؿ مع رجائي ابلتوفيق ألف ىذا شيء ؽلكن حصولوإظلا الصحيح أف ن  ىذا ٛبِب ،ابلنجاح

بُوْا ِِباَيتَِنا ِإنػَُّهْم َكانُواْ ) َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ُب اْلُفْلِك َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّ بُوُه فََأصَليػْ  ((ٗٙ)  قَػْوًما َعِمْبَ َفَكذَّ
بُوُه: وقد أعلمو هللا جل وعبل بذلك ؛ فإف هللا جل وعبل  أي فكذبو قومو ودل يؤمنوا بو واستمروا على كفرىم َفَكذَّ
َتِئْس"  قاؿ لو   "َأنَُّو َلْن يُػْؤِمَن ِمْن قَػْوِمَك ِإال َمْن َقْد آَمَن َفبل تَػبػْ

رًا"فهنا دعا عليهم قاؿ   .دعا عليهم "َربِّ اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ
َناُه َوالَِّذيَن مَ فَأَ  فدعا هللا جل وعبل أنو مغلوب  ،َفَدَعا رَبَُّو َأِنّ َمْغُلوٌب فَانَتِصْر فَػَفَتْحَنا َأبْػَواَب السََّماءأي دلا دعا  :َعوُ صْلَيػْ

"ِإنََّك ِإف َتَذْرُىْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَؾ فدعا عليهم وقاؿ  دل يعد لو حيلة مع قومو وأعلمو هللا أنو لن يؤمن إال من قد آمن 
 وا ِإالَّ فَاِجراً"َواَل يَِلدُ 
 ؟ح أهنم دل يلدوا إال فاجرا كفاراولكن كي  عرؼ نو • 
نوح ُب ضبلؿ  ،كذاب  –والعياذ اب  -"نوح  ادلقرر: إذا ُولد ذلم مولود أعطوه ىذا ألهنم كاف عندىم مدرسة وىي 

فدعا عليهم ؛ ولذلك انظر ، ءوكاف يُوصي بعضهم بعضا بعداوتو، فَعلم أنو لن غُلِد معهم شي " ... إخل اإلفَباءات
ولذلك ىو دل يدُع إال مع التيقن ؛ ألف ، دعا عليهم ،فلما تيقن من أهنم ىلكى، اآلايت ِإِنّ َأَخاُؼ َعَلْيُكمْ ُب أوؿ 
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ي أف ولكن ينبغ ، ربنا .. إخل "  كأف األمور قد ُحِسمت !"ربنا أيخذىم، ربنا ينتقم بعض الناس اآلف يدعو مباشرة
 .م ابذلدايةيصرب و يدُع ذل

فهوف منهم سَ ، يُ غلهلوف عليهم وػللموف ،كاف الرسل ىم أرحم الناس ابلناس، وأشفق الناس على الناس  لذا - 
 .شاد ىؤالء ىم الرسل وأتباع الرسلويدعوهنم إذل الر 

ذَلُْم َأانَّ َٞبَْلَنا ُذرِّيػَّتَػُهْم  "َوآيَةٌ ، وىذه السفينة ذكرت ُب أكثر من آية ٛبنُػًنا من هللا على عباده أي ُب السفينة :ُب اْلُفْلكِ 
"ِإانَّ َلمَّا طََغى اْلَماُء َٞبَْلَناُكْم ُب اجْلَارِيَِة لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوتَِعيَػَها ُأُذٌف وقاؿ تعاذل ، ادلملوء ُب اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف"

 .وىذا ىو جزاء أىل احلق اقْب ،فهذا ىو الفلك ،َواِعَيٌة"
بُوا ِِباَيتَِنا  .ىو السبب ُب اإلغراؽ  كذبوا ابآلايت أي جحدوىا وأنكروىا، وسبب التكذيب :َوَأْغَرقْػَنا الَِّذيَن َكذَّ
"فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى كما قاؿ تعاذل ،  والعمْب ٝبع عمن وىو أعمى القلب :"ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْوًما َعِمَْب"

فعمى البصر ابلنسبة لعمى القلب ، قلبأي إذا سألت عن العمى احلقيقي ىو عمى ال ،ْلُقُلوُب الٍَِّب ُب الصُُّدوِر"ا
  الشيء ، دلاذا؟

 .ر والزمو وىو الذي ػلرؾ الظاىرألف أمر الباطن ىو عليو مدار األم
فكل قـو كاف جزاؤىم من جنس  ،ابدلاء وىي اإلغراؽ ،وؿ قـو على وجو األرض من الكفارىنا أتٌب النهاية األوذل أل

  أي كل عقوبة نزلت من جنس عمل القـو الذين فعلوه كي ؟، عملهم
 دلاذا قـو نوح كانت عقوبتهم ابإلغراؽ؟ • 

َا اْلُمْشرُِكوَف صَلَسٌ ) ، كما قاؿ تعاذل يقوؿ أىل العلم أف الشرؾ صلس أرسل هللا فكي  ُتطَّهر النجاسة؟ ابدلاء ، ف (، ِإظلَّ
 . جل وعبلوىذا من لطي  فعل هللا، ليهم الطوفاف فأغرقهم، أزاؿ صلاستهم ابدلاءع

ُرُه َأَفبلَ تَػتػَُّقوفَ ) ْن ِإَلٍو َغيػْ  ((٘ٙ) َوِإذَل َعاٍد َأَخاُىْم ُىوًدا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّللََّ َما َلُكم مِّ
 ، حقاؼ كما ُب سورة األحقاؼكاف مسكنهم ابأل   ٍب ذكر هللا جل وعبل قصة عاد، وقبيلة عاد -

وكانت مساكنهم ىذه بْب روماف  ىو ما طاؿ وامتد وارتفع من الرمل  حبل الرماؿ:و  ،واألحقاؼ ىي حبل الرماؿ
 وحضرموت يعِب ابليمن.

 .ي وأرسلنا إذل عاد وىي قبيلة عاد، أخاىم ىوداأ :َوِإذَل َعادٍ 
 .يقوؿ بعد ذلك يهم أيضا ولذلك فهوأي َمن كاف نسبو ف :َأَخاُىْم 

وال ، وال الرأمسالية، ، وليست أخوة الوطن وال القوميةهم، فاألخوة ىنا أخوة النسبإذف نسبو في :قَاَؿ اَي قَػْوـِ 
 ،اإلشَباكية، وال أخوة ُب ىذه ادلناىج، إظلا ىي أخوة نسب

خا العرب أي ىي قوؿ اي أبدليل أنك ت، من كاف معهم ساكنا :ٗبعُب، ىل العلم : أيضا أنو كاف أخوىموقاؿ بعض أ 
 .األقرب للصواب ىو قوؿ أخوة النسب، وأنو أخوىم ٗبا لو نسبو فيهمولكن  أخوة مرتبطة بشيء،
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َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ ) لقوؿ هللا جل وعبل أما األخوة األخرى وىي أخوة اإلؽلاف فهي منفية عن كل كافر -  :وإظلا ،(ِإظلَّ
"حٌب ػلب ألخيو ما ولذلك ُب احلديث ، فقطة اإلؽلانية إظلا ىي ألىل اإلؽلاف من أساليب القصر واحلصر فاألخو 

رٞبهم وإف كاف بعض أىل العلم  ،"حٌب ػلب ألخيو ادلسلم ما ػلب لنفسو" :وُب بعض كتب احلديث ػلب لنفسو"
 .حب لو اإلسبلـ وػلب لو أف يُهدىأي حٌب أخيو الكافر في ،هللا ٞبل أخيو على اإلطبلؽ

 .ذكر األخوة أيضا يدؿ على مدى القرب فهم يعرفونو :َعاٍد َأَخاُىْم ُىوًداَوِإذَل 
ُرُه"   "قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

ُرُه"  إذف نوح عليو السبلـ قاؿ  "اَي قَػْوـِ ـ يقوؿ وىود عليو السبل كما مّر معنا" اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
ُرُه" لتعلم أف ادلفاصلة  واخلصومة بْب الرسل وبْب أقوامهم ، إظلا كانت ُب توحيد اإلذلية  ؛اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

 ؟ادةدلن تصرؼ العب :والرازؽ وايي وادلميت وادلدبر، إظلا كانت ُب مسألةودل تكن ُب مسألة أف هللا ىو اخلالق   ،
ُرُه"   .أيضا نفي وإثبات"قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ

إظلا أتى ُمطلق ؛ ليشمل  الفعل أتى مطلقا، أي دل يقل أفبل تتقوف هللا، أفبل تتقوف عذابو، أفبل تتقوف كذا،  :َأَفبَل تَػتػَُّقوفَ 
  .كل ذلك
 .ثاؿ أمره وترؾ هنيو إذل غّب ذلكهللا وعقابو تتقوف انره تتقوف ابمتأفبل تتقوف سخط  :َأَفبَل تَػتػَُّقوفَ 

 ((ٙٙ) قَاَؿ اْلَمؤلُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو ِإانَّ لَنَػَراَؾ ُب َسَفاَىٍة َوِإانَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبْبَ )
 .الذين كفروا اب وكذبوا رسولوادة من قومو من أي الكرباء والس :لَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْوِموِ قَاَؿ اْلَمؤَلُ ا

  ، وليس ىذا فحسب ! اِتموه أبنو سفيو والعياذ اب، أي ُب ٞبق وطيش، وقيل ُب خفة ِحلم :ِإانَّ لَنَػَراَؾ ُب َسَفاَىةٍ 
 قالوا ِإانَّ لَنَػَراَؾ ُب َسَفاَىٍة و دل يقولوا إان لنراؾ سفيها ..ما الفرؽ؟ • 

وا أنو متمكن فيها غّب منفك عنها، ، أرادعربوا ابلظرفية أي أنو فيها، ولذلك جعلوا السفاىة ظرفا  اَىةٍ ُب َسفَ كلمة 
 ! حٌب البشاعة ُب القوؿ !انظر
 كاذب والعياذ ابأهنم اعتقدوا اعتقادا جازما أنو   ،ُب قوذلم معناه اإلعتقاد اجلاـز الظن ىنا :لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبْبَ  َوِإانَّ 

 .فيما يدعوف

أُبَػلُِّغُكْم ِرَساالِت َريبِّ َوَأانَْ َلُكْم اَنِصٌح  (ٚٙ) قَاَؿ اَي قَػْوـِ لَْيَس يب َسَفاَىٌة َوَلِكِبِّ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمْبَ )
 ((ٛٙ) َأِمْبٌ 

ذلك الردود  السبلـ وبْب ىود مسافة من الزمن، ومع انظر بْب نوح عليو..  نفس اجلواب ! مشكاة واحدة !
ُ َأْعَلُم َحْيُث غَلَْعُل ِرَسالََتُو"، سبحانك اي !! واحدة   "اّللَّ

 " أُبَػلُِّغُكْم ِرَساالِت َريبِّ َوَأانَْ َلُكْم اَنِصٌح َأِمٌْب"
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 أيضا والناصح ٗبعُب ادلُريد اخلّب لقومو اَنِصٌح فهناؾ ببلغ وفصاحة وىو  أُبَػلُِّغُكمْ ىنا أكد مسألة التبليغ  
فهو  ،أو طلب اخلّب للمنصوح لو، إرادة وفعبل ،إرادة وفعبل، نصيحة ىي إرادة اخلّب للمنصوح لوولذلك يقولوف أف ال
 ولذلك كلمة الناصح أتٌب على معنيْب :  ، ويفعل معهم أيضا ما يكوف ذلم خّبا ؛مريد من قلبو اخلّب ذلم

 .وىو إرادة النصح للمنصوح لو، ىذا ىو ادلعُب األوؿػػػ ٔ
هنا تُلِئم طرُب الثوب إل ولذلك يسموف اإلبرة : ادلنصحة دلاذا؟ ،ر، فليس بينو تنافوأتٌب أيضا ٗبعُب إلتئاـ الشيء ػػػٕ

 .فبل يبقى بينهما تنافًرا، وٚبيطهم
 .؛ ألنو يعمل ابدلنصحة )اإلبرة( الٍب تُلِئم األقمشة و لذلك يسموف اخلياط ابلناصح

 .أزيد وال أنقص وال أكذب ببلغ فبلأي أمْب ُب ال :َأِمْبٌ 

نُكْم لِيُنِذرَُكْم َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء) ُتْم َأف َجاءَُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكْم َعَلى رَُجٍل مِّ ِمن بَػْعِد قَػْوـِ  َأَوَعِجبػْ
 ((ٜٙ) وفَ نُوٍح َوزَادَُكْم ُب اخْلَْلِق َبْسطًَة فَاذُْكُروْا آالء اّللَِّ َلَعلَُّكْم تُػْفِلحُ 

ُتْم َأف َجاءَُكْم ِذْكٌر مِّن رَّبُِّكمْ   .موعظة من ربكم :َأَوَعِجبػْ
نُكْم لُِينِذرَُكمْ  )  دل غلدوا شيئا يردوا هبا إال أهنم يتهمونو أنو رجل ! فما التهمة ُب ذلك ؟!  :( َعَلى َرُجٍل مِّ
ألنو جعلكم  أي يقوؿ اذكروا نعمة هللا جل وعبل عليكم واشكروه  (:َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعد قَػْوـِ نُوٍح  )

ذرية نوح ىم الباقيْب ُب السفينة، ، ٍب جعل هللا بكفرىم يعِب أف الكفار قد غرقواٚبلفوف قـو نوح الذين أىلكهم هللا 
، ىو طريق اليقظةولذلك أوؿ ، فيقوؿ ذلم اذكروا ىذه النعم، بفضل هللا وحده ىذا بفضل من؟، فتكاثروا وكثروا

: الوقوؼ على كْب يسميها الضوء الذي يبعث أوال، قاؿولذلك ابن القيم ُب مدارج السال، نعم هللا جل وعبل َتذَّكر
 .وقوؼ على حدىا ومعرفة ادلنة هبامع اليأس على عدىا وال النعم
 لّي" أبوء يعُب أعَبؼ"وأبوء لك بنعمتك ع: أمي ُب الصباح وادلساء يقوؿ ذلكولذلك كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبيب ىو و  -

 "وأبوء بذنيب فاغفر رل فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت"
نعم هللا  أما من دل يرَ  ،مشاىدة النعم ورؤية تقصّب النفس، فاإلنساف ىنا يعتدؿ مساره يعيش بْب ىذين اجلناحْب 

،  أخيو وينسى اجلزع ُب عينيوى القذى ُب عْبفّب  سيحدث عنده عجب وكرب إذل غّب ذلك ، ودل يَر تقصّب نفسوعليو
ال تدرى مٌب تسحب؟ فاىتم ابإلجابة ُب  وأنت، : إف ُأعطيت ورقة إجابتك لكلذلك من أروع الكلمات الٍب قيلت
 .ورقتك، وال تلتفت إذل ورقة غّبؾ

ولذلك ربنا سبحانو  ة،وشدـ وقوة يعِب سعة فا جل وعبل أعطاىم ِعَظمة ُب األجسا :ادَُكْم ُب اخْلَْلِق َبْسطَةً َوزَ 
  "َوِإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِين" َ وتعاذل وصفهم بقولو 
 .أي نعمو  :فَاذُْكُروْا آالء اّللَّ 
، ويرى ربو ابلغُب، يقبل على ربو فّبى نفسو ابلفقر فالذي يذكر نعم هللا جل وعبل ويتذكر ذنبو  :َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
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فهنا يُقبل على هللا جل وعبل ، ابلضع  يرى ربو ابلقدرة التامة ، يرى نفسوويرى ربو ابلعلم التاـ ،جلهليرى نفسو اب
 .أي يتحقق مطلوبو ويفر من مرغوبوفيفلح 
تَػَنا لِنَػْعُبَد اّللََّ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَف يَػْعُبُد آاَبُؤاَن فَْأتَِنا ٗبَا َتِعُداَن ِإف ُكن)  ((ٓٚ) َت ِمَن الصَّاِدِقْبَ قَاُلوْا َأِجئػْ
تَػَنا لِنَػْعُبَد اّللََّ َوْحَدُه""  إذف ىم على دراية وفهم ! قَالُوْا َأِجئػْ

 .، فإذف كلمة التوحيد معاانىا عبادة هللا وحده وأف تَبؾ ما ُعبد من دونوأي نَبؾ :َونََذرَ 
ُب مسند  ؛ ولذلك ُب احلديث ي  نَبؾ ديننا ودين آابئناالوا كىنا احتجوا ابلتقليد لآلابء ق  :َما َكاَف يَػْعُبُد آاَبُؤانَ  

آدـ أبطرقو كلها فإذا أراد أف  قد قعد البن : إف الشيطافأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿأٞبد من حديث سربة بن أيب الفاكو 
ذا الذي جعل أبو وى ، “يسلم قعد ذلم ُب طريق اإلسبلـ قاؿ أتَبؾ دينك ودين آابئك وآابء آابئك .. إخل احلديث 

قَاُلوا ِإانَّ )، ادلطلب قاؿ على ملة عبد ادلطلب طالب يكفر والعياذ اب وىو التمسك ابلتقليد قاؿ لو أتَبؾ ملة عبد
 .ومقتدوف (َوَجْداَن آاَبءاَن َعَلى ُأمٍَّة َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِىم مُّْهَتُدوفَ 

 .ٙبدوه ا ٗبَا تَِعُداَن ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقَْب""َونََذَر َما َكاَف يَػْعُبُد آاَبُؤاَن فَْأتِنَ 

ُتُموَىا أَنُتْم َوآاَبؤُكُ ) ُ هِبَا قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُ٘بَاِدُلوَنِِب ُب َأمْسَاء مَسَّيػْ م مَّا نَػزََّؿ اّللَّ
 ((ٔٚ) َن اْلُمنَتِظرِينَ ِمن ُسْلطَاٍف فَانَتِظُروْا ِإّنِ َمَعُكم مِّ 

اضطراب  معناىا :  كلمة رجس، وأصل  أما الرجس ٗبعُب العذاب قَاَؿ َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب"
 .ػلدث دلا ػلل ابلشخص، فإذا نزؿ العذاب اضطرب

كما ُب قولو تعاذل  ،ؿ منزلة احلاصليِب احلدوث فأُنز ، يق؛ ألف ىذا األمر ادلتوقع وقاؿ ىنا قد وقع عليكم رجس -
"  .ٗبعُب سيأٌب يقينا، فُيعرب عنو ابدلاضي، "َأَتٰى َأْمُر اّللَِّ
  .أي غضب من هللا جل وعبل :َوَغَضبٌ 

ُ هِبَا ِمن ُسْلطَاٍف":  ُتُموَىا َأنُتْم َوآاَبؤُُكم مَّا نَػزََّؿ اّللَّ  َأُ٘بَاِدلُوَنِِب ُب َأمْسَاء مَسَّيػْ
ُ هِبَا ِمن ُسْلطَافٍ لذلك قاؿ  ، أتوا على صنم مسوه إذلًا !اءفهي رلرد أمس ليس عندكم حجة وال دليل ، مَّا نَػزََّؿ اّللَّ

 . نسّميها ! إذف فليس ذلا حقيقةفنحتاج أوال أف نثبت احلجة والدليل ٍب
َن اْلُمنَتِظرِينَ فَانَتِظُروْا ِإّنِ    ئد منها :ُب ىذه اآلية بعض األشياء من الفوا : َمَعُكم مِّ

 .ُب األمساء فقط وليس ُب احلقيقة أف ادلبطل مذمـو ُب جدالو والواجب عليو النظر ليعرؼ احلق يعِب ىا جادلواػ ػػػ
ُ هِبَا ِمن ُسْلطَافٍ ُب قولو تعاذل •   .فالعلم لو أدلة فيكتسبدليل على أف ادلعارؼ مكتسبة  مَّا نَػزََّؿ اّللَّ
 .ذىب ال دليل عليووكذلك أيضا تدؿ على بطبلف كل م• 

بُوْا ِِباَيتَِنا َوَما َكانُوْا ُمؤْ ) نَّا َوَقطَْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرْٞبٍَة مِّ  ((ٕٚ) ِمِنْبَ فََأصَليػْ
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 ، ولذلك بعض أىل العلم ُب الدعاء الذيتئصلناه ألف الدابر ىو آخر الشيءٗبعُب اس :َقطَْعَنا َداِبرَ 
 مو النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلعاذ قاؿ إن أحبك إن أحبك إن أحبك فبل تدعن دبر كل صبلةعل 
زء من الدبر ج ، وفقالوا: دبر كل صبلة يعِب ُب آخرىاأف تقوؿ اللهم أعِب على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك " 

أننا قضينا على  :الدابر ٗبعُبىذا ترجيح بعض أىل العلم، فإذف قطعنا  ،فيقوؿ قبل السبلـ ىذا الدعاء، الشيء
  ؟استأصلناىم ابذلبلؾ، دلاذا، ٗبعُب االستئصاؿ األوؿ إذل اآلخر

بُوْا ِِباَيتَِنا َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِنَْب"ألهنم  -   َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِنَْب ؟ولكن دلاذا أّكد وقاؿ ،  "َكذَّ
، زاد ُب رغبتو لو وتعظيم بب النجاة ىو اإلؽلاف ال غّبأف سإذا مسع ادلؤمن أف اذلبلؾ اختص ابدلكذبْب وعلم  حٌب

نَّا" قدره عنده ؛ ألف اآلية ُب أوذلا  َناُه َوالَِّذيَن َمَعُو ِبَرْٞبٍَة مِّ لناس صلوا ببل إؽلاف، فقد يظن ظاف أف ىناؾ بعض ا"  فََأصَليػْ
حٌب  ،" َوَما َكانُوْا ُمْؤِمِنَْب "اآلية  آخر ت من ليس ٗبؤمن ؛ لذا قاؿ ُب، وقد تكوف الرٞبة أصابوإظلا صلوا برٞبة هللا

وقد استأصل هللا قـو ، الء اإلؽلاف وثبت عندىم التكذيب، ودلا انتفى عن ىؤ أف الرٞبة أصابت أىل اإلؽلاف فقطيبْب 
َوِإَذا " فزادىم هللا جل وعبل بسطة ُب اجلسم ووصفهم بقوؿ  عاد أيضا بعقوبة من جنس ما كانوا فيو من الكرب ،

 "َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّارِين 
ةً : فلما عتوا كما قاؿ تعاذل َ الَِّذي   " َفَأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبَػُروا ُب اأَلْرِض بَِغّْبِ احْلَقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُػوَّ َأَودَلْ يَػَرْوا َأفَّ اّللَّ

ًة وََكانُوا ِِبايَ  ُهْم قُػوَّ ، فتكربوا ودل هللا ودل يروا الفضل  جل وعبلفقد استكربوا بنعمة  ،تَِنا غَلَْحُدوَف"َخَلَقُهْم ُىَو َأَشدُّ ِمنػْ
ةً  يقبلوا دعوة الرسل بقوِتم  ، كما قاؿ كانت أبهنم ُأىِلكوا ابلريح   فماذا كانت عقوبتهم ؟!"  " َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُػوَّ

 َصْرَصٍر َعاتَِيٍة""َوَأمَّا َعاٌد فَُأْىِلُكوا ِبرِيٍح تعاذل 
 أي شديدة  :والعاتيةىي الباردة،  :الريح الصرصر 

ـٍ ُحُسوًما"  يعِب متتابعا  ُحُسوًما "َسخََّرَىا َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍؿ َوَٜبَانَِيَة َأايَّ
  "فَػتَػَرى اْلَقْوـَ ِفيَها َصْرَعٰى َكأَنػَُّهْم َأْعَجاُز طَلٍْل َخاِويٍَة"

ةً  :م، ىؤالء من كانوا يقولوفمفرغْب ، ال قيمة ذل   َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُػوَّ
  َكأَنػَُّهْم َأْعَجاُز طَلٍْل َخاِويَةٍ  ، بعد ذلك فّرغوا من داخلها صاروافرُّغت الرؤوس وأىينت

، الريح اللطيفة ولكنها إذا كانت مأمورة تقووا فأرسل هللا عليهم أضع  شيء، اسفكاف جزاؤىم من جنس عملهم
 .صارت من جند هللا جل وعبل، ال يقاومها ُمقاـور هللا أبم

ُرُه َقْد َجاَءْتُكم بَػيِّنَ ) ْن ِإَلٍو َغيػْ َ َما َلُكم مِّ ٌة مِّن رَّبُِّكْم َىِذِه اَنَقُة َوِإذَل َٜبُوَد َأَخاُىْم َصاحِلًا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّللَّ
 ((ٖٚ) اّللَِّ َوالَ َٛبَسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  اّللَِّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا أَتُْكْل ُب َأْرضِ 

 ريقْب من الناس :لفقلنا من بداية قصة نوح عليو السبلـ أف ىذه ظلاذج حية عاشت قبلنا  -
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لوا بو، هنم كانوا على منهج هللا جل وعبل، فعاشوا عليو وعم، وكي  أة األوذل فهم الرسل وأتباع الرسلأما الطائف -ٔ
 .لْبوَب اآلخرة ٔبنات النعيم على سرر متقاب ،ت العاقبة ذلم َب الدنيا ابلنجاة، وصربوا على ذلك كلو وكانوَدعوا إليو

، وبّْب هللا جل وعبل كي  ىى األخرى فإهنا ادلعاندة ادلتكربة، الٌب استكربت على ىذا ادلنهج وأما الطائفة -ٕ
 نعوذ اب من حاذلم  -، وكي  عاقبتهم َب اآلخرة والشنارالدنيا ابذلبلؾ والدمار  عاقبتهم َب

 :ىنا أيضا بداية لقصة جديدة  -
وأما ٜبود ، احلا يدعوىم لتوحيد هللا جل وعبلأى و لقد أرسلنا إذل قبيلة ٜبود أخاىم ص : )َوِإذَلٰ َٜبُوَد َأَخاُىْم َصاحِلًا(

 .رى وما حولو، فهذا مكاهنموالشاـ إذل وادى الق فمساكنهم مشهورة وىى بْب احلجاز
األوذل  أىلك عاًدا، (اأْلُوذَلٰ وٜبودا فما أبقى )َوَأنَُّو َأْىَلَك َعاًدا؛ ألف هللا جل وعبل قاؿ  وٜبود ىذه تسمى بعاد الثانية 

 .وٜبود ىى عاًدا الثانية
، أهنا امًسا للقبيلة -أف األقرب-ا ابلفتحة ؛ ألهنا شلنوعة من الصرؼ، وكما قلنىذه الكلمة ُجّرت : )َوِإذَلٰ َٜبُوَد ( 

ويبدو أف ادلاء  ، يشربوف منو كاف عندىم بئر   -كما سَبوف  -ومعناه قلة ادلاء ؛ ألهنم  :الثمدوىى مأخوذة أصبل من 
 .كاف قليبل، يكفى احلاجة ذلم

ُرُه( : ْن ِإلٍَٰو َغيػْ )َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ُب ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل كما قاؿ تعاذل ،  ة إذف ىى نفس الدعو  )قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكم مِّ
َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت (   َأِف اْعُبُدوا اّللَّ

ُرُه(  إثبات)اْعُبُدوا اّللََّ(  ْن ِإلٍَٰو َغيػْ  .نفى لئلذلية عما دوف هللا جل وعبل) َما َلُكم مِّ
البينة ٗبعُب اآلية الواضحة الٌب تدؿ على صدؽ ما جاء بو صاحل من دعوِتم إذل توحيد  :()َقْد َجاَءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكمْ 

 .رىاف من هللا على صدؽ ما جاء بوهللا جل وعبل فهو ب
ذِ  ما ىذه البينة ؟  ( ِه اَنَقُة اّللَِّ َلُكْم آيَةً قاؿ )ىَٰ

، وا منو أف ؼلرج ذلم انقة من صخرةفطلب ،منوا يؤ حٌب آية يريهم أف رسوذلم من طلبوا قد - ٜبود قـو - القـو فهؤالء
( وإضافتها ىنا ، ها ىذه الناقةفدعى هللا جل وعبل فرجفت الصخرة فخرجت من ِذِه اَنَقُة اّللَِّ من ابب أهنا من فقاؿ )ىَٰ

 .أيضا وىى إضافة تشري ، إضافة مربوب لباريو سبحانو وتعاذل خلق هللا جل وعبل
 .فجائتكم من هللا جل وعبل ،اآليو يقوؿ انتبهو أنكم طلبتم ىذه
: ) وىنا قاؿ فهى انقة هللا وذروىا أتكل َب أرض هللا ونبههم إذل أف ىذه الناقة ٙبتاج إذل  ) َفَذُروَىا أتَُْكْل ُب َأْرِض اّللَِّ

(أف تشرب  َا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَػْوـٍ مَّْعُلوـٍ فإذا ، فتشرب ادلاء، وف للناقةما ٍب اليـو التاذل يكىم يشربوف ادلاء يو ، )ذلَّ
ـو لنب آية من آايت ، فيـو ماء ويبنها وكاف لبنا لذيذا وطعمو ٝبيليشربوف ل؟ يشربوف ىم ما، شربت َب ىذا اليـو

 .، بل طلبوىا من رسوذلم فخرجتهللا جل وعبل، ودل يتكلفوا ودل يستوردوىا
فادلؤنة أيضا لن تتكلفوا فيها شيئا فهى  م أيضا مؤنتها ، إذف فليس عليكأى اتركوىا أتكل َب أرض هللا فقاؿ ذروىا :
 .ؼلرجو هللا ذلا، أتكل َب أرض هللاستأكل شلا 
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 ؟ فبل تصيبوىا أبذى دلاذا )َواَل ٛبََسُّوَىا ِبُسوٍء(:
 .بسبب إيذائها يصيبكم عذاب موجع أى :فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َألِيٌم() 

اء ِمن بَػْعِد َعاٍد َوبَػوََّأُكْم ُب اأَلْرِض تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا ُقُصورًا َوتَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ َواذُْكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفَ )
 ((ٗٚ) بُػُيواًت فَاذُْكُروْا آالء اّللَِّ َوالَ تَػْعثَػْوا ُب اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ 

، لكم خلفاء َب األرضوا هللا جل وعبل على ىذه النعم أف جعأى اٞبد :ُكْم ُخَلَفاَء ِمن بَػْعِد َعاٍد(َواذُْكُروا ِإْذ َجَعلَ )
سوال وامًب عليكم بنعم كثّبة جدا، ، فا جل وعبل بعث إليكم ر تعلموف وأنتم اآلف أحياء ترزقوف عاٌد ىلكت وأنتم

وأنتم قد  اأنكم دل ِتلكو  ،ىذا األمر فهم خلفوا ىؤالء القـو اذللكى فاٞبدوا هللا جل وعبل، فاٞبدوا  جل وعبل
، دل تكن كبّبة بْب قـو عاد ، وكانت بينهم ٘بارات تذىب و٘بىء وادلسافة بينهم ووا ابلكفرأتيتم ابلكفر كما ىم أت

؟ فهم يعلموف فلم يقولوا َمن ىؤالء ،)َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمن بَػْعِد َعاٍد (والدليل أهنم دل يعَبضوا عليو حينما قاؿ ذلم 
 .للطبيعة كما ىى عادة بعض الناس هم غلحدوف بقلوهبم وينكروف ىذا أو أهنم يرجعوهناولكن ويقروف هببلؾ عاد

 .أى أنزلكم فيها تتمتعوف هبا )َوبَػوََّأُكْم ُب اأْلَْرِض(: 
أو أيخذوف من السهوؿ ادلادة الٌب يبنوف هبا أيضا  أى تبنوف َب سهوؿ األرض قصور ) تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا ُقُصورًا(: 
 ، أهنم كانوا يبنوف القصور .ذا أو ىذافعلى ى   السهوؿَب
وَب ىذه اآلية دليل دلن أجاز البناء الرفيع كالقصور وضلوىا ؛ ألف بعض الناس تعدُّ ذلك من الّسَرؼ فهذا ليس  •

الرجل بناائ ينفعو : ما أرى أبسا أف يبُب بنا لو بُب بيتا وأنفق فيو كثّبا، فقاؿرٞبو هللا أف امد بن سّبين وذكر  سرفا
: ، قاؿ تعاذلما مر معكم َب أوؿ السورة :والدليل على ذلك .ولو أنو غاذل الثمن فبل أبس بو طادلا أنو ينتفع بو حٌب

ـَ زِيَنَة اّللَِّ الٍَِّب َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ  ، ليلر ببل د، فالبعض ينكفهذه من األمور الطيبة ( َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزؽِ  )ُقْل َمْن َحرَّ
 .ديث الٌب استدؿ هبا الفريق اآلخر، ضعيفة َب عدـ البناءواألحا

 )إف هللا ػلب أف يرى أثر نعمتو على عبده(مع أف هللا جل وعبل كما قاؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص 
يراىا على أف ، ر النعمة الٌب ػلب هللا جل وعبل، ىذه من آاثة ادلسكن الصاحل وادللبس الصاحلفمن أثر النعم -

يو عبده ؛ ألف البعض يقوؿ ىل ىذا الزىد الذى غلب من ادلشايخ ! فينكروف إذا ركب سيارة غالية وكأنو وجب عل
الصحيح أنو غلوز لو أف ينفق ببل سرؼ إبحتياجو حٌب لو احتاج من ادللبس  أف يركب ما تدىن من السيارات!! و

، قاؿ: الكرب ؟يكوف ملبسو حسنا ونعلو حسنا، ىل ىذا من الكربأف " قالوا اي رسوؿ هللا : إف أحدان ػلب  النظي  
 .جل وعبل على عبده وليس من الكربفهذا من أثر نعمة هللا ، غمط احلق وبطر الناس "

بيوت من فجعلوا يبنوف ال ،البيوت ولطوؿ أعمارىم كانت تتآكلقيل أهنم كانوا يبنوف  :(تَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ بُػُيواتً وَ ) 
، فتكوف انوا يصنعوف بيوات َب اجلبل نفسو، أو أهنم كيبنوف البيوت من صخورىا حٌب تبقىإما أهنم يقطعوهنا و  ،اجلباؿ
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فجابوا  )الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر اِبْلَواِد(:قصور صيفا ويدخلوا َب ىذه البيوت ادلنحوتة شتاءا ولذلك قاؿ تعاذل فيهم 
 .ٗبعُب قطعوا الصخر

(: )فَاذُْكُروا آاَلءَ   وكما قلنا َب قصة عاد أف ِذكر آالء هللا جل وعبل، ىي أوؿ بصّبة ؛ حٌب يرى العبد فضل هللا  اّللَِّ
عبل فالنعم  ،فهنا ؼلضع ويذؿ  جل و وجنايتها عليو فإذا أبصر ذلك عرؼ عظمة ربو، ورأى تقصّب نفسوجل وعبل 

 .كثّبة مَبادفة عليكم
 ،والشرؾ ،أى وال تسعوا َب األرض ابلفساد ويكوف ذلك ابلوقوع َب الكفر :ِديَن(ثَػْوا ُب اأْلَْرِض ُمْفسِ َواَل تَػعْ ) 

 .وادلعاصى والعياذ اب ،واآلاثـ

ُهْم أَتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحلًِ ) بِِّو ا مُّْرَسٌل مِّن رَّ قَاَؿ اْلَمؤلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ
 ((٘ٚ) قَاُلوْا ِإانَّ ٗبَا ُأْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوفَ 

وىنا ذكرىم ، ؤساء وابدلصطلح احلاصل أي النخبةادلؤل أى السادة أو الر  :َن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو()قَاَؿ اْلَمؤلُ الَِّذي
ليو السبلـ مع إبليس وىنا فما زالت معنا مدرسة إبليس ، فالسورة افتتحت بقصة آدـ ع " استكربوا "ابلوص  

 .األمم جيبل بعد جيل )مرض الكرب(األمراض ما زالت تنتقل َب 
ُهمْ )لِلَِّذيَن اْسُتضْ    .استضعفوىم من أجل اإلؽلاف (:ِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمنػْ

على بغضهم لدعوة صاحل يظهر فاحلامل  ،وىنا السؤاؿ على سبيل اإلستنكار )َأتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّو(:
رؽلة األوذل يعلموف أف صاحل ، اجلأى أهنم ارتكبوا اجلرؽلتاف ،أنو الكرب ٗبعُب بطر احلق أى رد احلق وغمط الناس

قَاُلوا َأنُػْؤِمُن َلَك )ولذلك ، ناس: احتقار الو فهذا بطر احلق وكذلك غمط الناس، أى، ورغم ذلك ردوا عليصادؽ
  ُلوَف(َواتػَّبَػَعَك اأَلْرذَ 

 أي الضعفاء ، الذين ىم أراذلنا ابدي الرأي( )وما نراؾ اتبعك إالفسيأتى معنا َب ىود قوؿ قـو نوح لو :
فْب وقد رد أىل الكرب ىنا كما نرى أىل اإلؽلاف ادلستضع، لكرب َب احلالتْب  ِكرب على احلق، وِكرب على اخللقفمسألة ا
 تَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّو( ىم سألوا عن صاحل عليو السبلـ )أَ ، ردا آخر

وأجابوا ٗبا يسمى أبسلوب  ،م تركوا ىذا السؤاؿ وىذه اإلجابةنعم نعلم أنو مرسل من ربو ولكنه ،فاجلواب الطبيعى
من ذلك أننا من ابب أوذل مؤمنوف بو  فإننا قد أيقنا ابإلؽلاف ٗبا جاء بو ويلـز  )قَاُلوْا ِإانَّ ٗبَا ُأْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوَف(احلكيم 

 فكأهنم أجابوا عن مسألتْب :
فالسؤاؿ األوؿ )َأتَػْعَلُموَف َأفَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِّن رَّبِِّو ( إف أجابوا بنعم ، سألوىم وىل تؤمنوف ٗبا جاءكم بو ؟   

 .ا جاء بو فهو صادؽ مرسل من ربوفإختصارًا قالوا : ضلن مؤمنوف ٗب
ينبغى ؛ تنبيها إذل ما خاطب على السائل ٖببلؼ ما يَبقباحلكيم يكتفى السائل وادلخاطب أف يرد ادل فهذا أسلوب

 .حن مؤمنوف ٗبا جاء بو وىو صادؽ( ىذا اأَلوذل ابلسؤاؿ فنأف يسأؿ عنو )ماذا جاء بو؟
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 ((ٙٚ) قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِإانَّ اِبلَِّذَي آَمنُتْم ِبِو َكاِفُروفَ )
فتظهر عبلمات الكرب واضحة فلم يقولوا ٗبا جاء بو فالَبتيب :  :ِذَي آَمنُتْم بِِو َكاِفُروَف(اَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِإانَّ اِبلَّ )قَ  

 .الرسالة ضلن نؤمن هبا وىو صادؽ )قَاُلوْا ِإانَّ ٗبَا ُأْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوَف (
فلم يقولوا ٗبا جاء بو صاحل، كأف ادلسألة مسألة  كرب حقيقى، ، ِذَي آَمنُتْم ِبِو َكاِفُروَف(لَّ )قَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِإانَّ ابِ 
 .تم بو ؟!!  أبدا ! والعياذ ابأنؤمن ٗبا آمن ،فأنتم أيها األراذؿ الضعاؼ

 ((ٚٚ) ا َتِعُداَن ِإف ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلْبَ فَػَعَقُروْا النَّاَقَة َوَعتَػْوا َعْن َأْمِر َرهبِِّْم َوقَاُلوْا اَي َصاِلُح اْئِتَنا ٗبَِ )
: )فَػَعَقُروْا النَّاَقَة(:  واجلميع يرتقب ، أان أخلصكم منها، فقاـ إليها قيل أهنم ضاقوا ذرعا ابلناقة، فقاؿ أشقى القـو

َبْت ! قتلها وبعضهم حرض على قتلها وبعضهم دؿ عليها ؛ ولذلك قاؿ فعقروا الناقة مع أف من قتلها واحد  ) َكذَّ
ولذلك كما عند مسلم  ،وعقرىا فعقروا الناقة أي ضلروىا فهو شقى قاـ فنحرىا (َىا * ِإِذ انْػبَػَعَث َأْشَقاَىاَٜبُوُد ِبطَْغَوا

 عاـر منيع َب ( انبعث ذلا رجل عزيزافقاؿ )ِإِذ انْػبَػَعَث َأْشَقاىَ  خطب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فذكر الناقة وذكر الذى عقرىا
 ، رىطو مثل أىب ذمعة

 أى شرير مفسد ،  :عاـر
 .ضرب القوائم ابلسي  وَب اخليل، ٗبعُب الذبح والعقر للناقة، حها وقيل قطعها ٗبا يقطع النفسأى جر  :عقرىا

 .عن اإلمتثاؿ ألمر هللا جل وعبل أى استكربوا )َوَعتَػْوا َعْن َأْمِر َرهبِِّْم(:
ذلذه العقوابت،  مرسل إئتنا ٗبا تعدان ؛ استعجاالفإف كنت  ا تَِعُداَن ِإف ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلَْب(:)َوقَاُلوْا اَي َصاِلُح اْئِتَنا ٗبَِ 

فالعذاب سينزؿ هبم ومع ذلك ىم  ،، وكم ىم َب سكر هبذا الكرب عياذا اب جل وعبلفهذا يعطيك مشهد البلمباالة
، فصاحل يتبعو األرذلوف الضعفاء وىذا ما اليريدونوحل ال أيهبوف لذلك ؛ ألهنا من عند هللا وداللة على صدؽ صا

وأىل الباطل دوما يضيقوف ذرعا أبىل احلق فبل يطيقوف ذرعا مصلى وىم للصبلة اتركوف فكي  يكوف متصدؽ 
 متطهر ؟

 ((ٛٚ) فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ُب َدارِِىْم َجاٜبِْبَ )
 ،فهم استعجلوا العذاب فأخذِتم الزلزلة الشديدة ْصَبُحوْا ُب َدارِِىْم َجاٜبَِْب(:)َأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فَأَ  
 .هم َب دايرىم أى جنس الدور كلهافالدار ادلقصود هبا اجلنس ف، فأصبحوا َب مدينتهم ومكاهنم 
 .ألرض فأصبحوا خامدين ال حراؾ ذلمأى أهنم صاروا صرعى التصقت أرجلهم ووجوىم اب :)جاٜبْب( 

فهم دلا عقروا  جفة ألف كل أمة تعاقب ٗبثل فعلها، فمن جنس فعلهم عوقبوا ،الر  ولكن دلاذا العذاب كاف ابلرجفة ؟؟
الناقة وذٕبوىا صاحت الناقة فكانت عقوبتهم الصيحة الٌب زلزلتهم بشدة وٗبثل ما عانتو  عند النزع وطلوع الروح 

  .علوا ابلناقةعقاب ذلم ٗبثل ما فعوقبوا بو فالصيحة ٍب الرجفة 
ُهْم َوقَاَؿ اَي قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكن الَّ ٙبُِبُّوَف النَّ )         ((ٜٚ)اِصِحْبَ فَػتَػَوذلَّ َعنػْ
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فتوذل عنهم  ما قبلوا، وبعدما فعل معهم كل ما يدعوىم بو إذل هللا جل وعبل وإذل احلق وىم فتوذل عنهم بعد اإلايس
 .وأعرض عنهم

:)  .تلط عليهم اخلطابوقلنا أف الببلغ بفصاحة كى ال ؼل وقاؿ ذلم )اَي قَػْوـِ َلَقْد َأبْػَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َريبِّ
كل ىذه ،  ساالت متتالية فهى متتابعة أيضاالقاعدة األصولية أف ادلفرد ادلضاؼ يفيد العمـو فحٌب إف كانت الر 

 .معناىا رساالت رىب  وهللا أعلم الرساالت فرسالة رىب
وىذا األظهر وإف كانت ، الظاىر من اآلايت أنو قبلها فهل قاؿ ىذا الكبلـ بعدما أخذِتم الرجفة وماتوا أـ قبلها ؟ 

ىل وجدًب ما  :، فقاؿملسو هيلع هللا ىلص مع صرعى بدر كما فعل الرسوؿ  ، اآلخر أنو قاؿ ذلك بعدما ىلكوااآلية ٙبتمل ادلعُب
: ايرسوؿ هللا تكلمهم وىم موتى ؟ فقاؿ : ما أنتم أبمسع قالوا ،إان قد وجدان ما وعدان ربنا حقا؟ فكم ربكم حقاوعد 
 .اآلفمنهم 
وتوذل عنهم دلا ، ، أـ الظاىر أنو قاؿ ذلم ذلكفهل ىذا من قبيل ىذا ؟، يسمعوف ولكن ال يستطيعوف اإلجابةىم  

 .ـ إظلا تركهم دلصّبىم ىذا بعدىالثبلث أايعلم أف العذاب ينزؿ هبم ؟ فهو كاف معهم ا
البعض يقوؿ أنو ذىب  و، ألنو كاف للناقة ولد وحاولوا قتلو وبعض الرواايت تقوؿ قتلوه ودلاذا الثبلث أايـ ؟
، صوتت ثبلاث فمن ىنا قاؿ والروغاف لئلبل أى صوت اإلبل ،ج منها مع أمو ٍب َرغى ثبلث مراتللصخرة الٌب خر 
 ، أعلم ألف ادلسألة اجتهادية فقط، فليس فيها دليل وال نصثة أايـ بثبلث صيحات منها وهللاصاحل إف لكم ثبل
 .م رسالة ربوادلهم أنو أبلغه

، مع ذلك ىم ال ػلبوف رصو وإرادتو اخلّب هبم قوال ونيةفمع ح )َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكن الَّ ٙبُِبُّوَف النَّاِصِحَْب(: 
بل  وىذا فيو دليل أال أين  اإلنساف من النصيحة إذا كانت ٕبق وأنو يقبلها وال يتعاذل الناصحْب عياذا اب جل وع

 عليها حٌب ال يكوف شبيو من ىذه الصورة والعياذ اب تعاذل.
 ((ٓٛ) َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو َأأَتُْتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكم هِبَا ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِمْبَ )

ولقد أرسلنا لوطا إذل قومو ليدعوىم لتوحيد هللا جل وعبل والُبعد عن معصيتو فقاؿ ذلم مستنكرا : أأتتوف الفعلة  أى
 .ادلنكرة ادلستقبحة ؟؟ وىى اللواط والعياذ اب

َواَل ): قاؿهللا جل وعبل دلا ذكر الزان  وفيها دليل على أف ىذه الفاحشة من جنس الزان ألف :()َأأتَْتُوَف اْلَفاِحَشةَ  
 (اَف فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيبلً تَػْقَربُوا الزِّىَن ِإنَُّو كَ 

ولكن حينما أنتى  ،إذف فهنا أيضا نفس القضية برمتها ؛ ولذلك قاؿ بعض الفقهاء أف عقوبة ىؤالء عقوبة الزانة
 .للعقوبة سنذكر الراجح إبذف هللا

 .استفهاـ على سبيل اإلستنكار :)أأتتوف الفاحشة( 
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،  ال يقولوا  : وجدان آابئنا ىكذا أى دل تكن قبلكم َب أمة من األمم ، حٌب :ِمْن َأَحٍد مِّن اْلَعاَلِمَْب(َما َسبَػَقُكم هِبَا ) 
اخلنزير  من الدواب يعمل عمل قـو لوط إال يقوؿ ابن سّبين ليس شىء ،لبداية منهم عياذا اب جل وعبلإظلا كانت ا
 . َب الدوابفهو أمر مستنكر حٌب، واحلمار

، أى ال أحد فعل ذلك :)ِمْن (   .ىنا تفيد العمـو
 ٍب بينها فقاؿ :  ،معناىا ال أحد فعل مثل ىذه الفعلة ادلنكرة :)ِمْن َأَحٍد(كلمة 

 ((ٔٛ) ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف الّرَِجاَؿ َشْهَوًة مِّن ُدوِف النَِّساء َبْل أَنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوفَ )
، أما أف تنقلب الفطرة فيشتهى الرجل الرجل وادلرأة ادلرأة فهذا أمر عجيب أف الرجل يشتهى ادلرأة ة السليمةالفطر  

 .وىو سلال  للفطرة الٌب فطر هللا الناس عليها
واضلرافكم عما تقتضيو  ،ىأى متجاوزوف حلدود هللا ٖبروجكم عن حد اإلعتداؿ البشر  :ْل َأنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوَف()بَ  

 .الكرؽلة لسليمة والفطرالعقوؿ ا

 ( (ٕٛ) َوَما َكاَف َجَواَب قَػْوِمِو ِإالَّ َأف قَاُلوْا َأْخرُِجوُىم مِّن قَػْريَِتُكْم ِإنػَُّهْم ُأاَنٌس يَػَتَطهَُّروفَ )
ىذا اإلنكار َب حد ذاتو يسبب ذلم ضيق نفسى  ،ىذه الفعلة ، فهو قد أنكر عليهم أى يتنزىوف عن )يَػَتَطهَُّروَف (: 

لكنها  ،" ما ضاقت أرضا أبىلهاوكما قيل  ،افلضيق َب ادلك، قلىبىذا الضيق ٙبوؿ من ضيق  ا بو ذرعا وفضاقو 
 أبخبلؽ الرجاؿ تضيق "

كهم بل وىو ال يريد تر  ،سعة ال تضيق فلماذا نضيق ببعضنا ؟ ألف األخبلؽ ضاقت، فهم قد ضاقوا بوفاألرض وا 
   .قلبية َب قلوهبم فهم ال يريدوف ذلك، وىذا يسمى نكاية ينكر عليهم ويدعوىم دائما

فهم يريدوف ، جود طائفة تنغص عليهم ما يفعلوف، فهذا يفرحهم إظلا و قليل ىؤالء يريدوف اجلميع مثلهم وقد قلنا من
 .فعل ادلنكر َب راحة لكن عندما غلد َمن كلما رآه ذّكره أف ىذا حراـ وعليو أف يتق هللا

)اي ا فأرادوا أف ؼلرجوه وىذا اإلخراج سنة من السنن  تذكروف قوؿ ورقة بن نوفل ػلدث لو نغصة َب قلبو دل يتحمله 
ليتِب فيها جذعا اي ليتِب أكوف حيا حْب ؼلرجك قومك قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو سلرجي ىم قاؿ ورقة نعم دل أيت رجل 

 قط ٗبا جئت بو إال عودي(  
جزء ، فلم يقل لو بشبو ما جئت بو فلو أتيت ابلشبو سيَبكوؾ ألنو سيتبقى وىنا تعُب ادلشاهبة من كل وجفادلثلية  -

 لى الصراط ادلستقيم ٛباما يقولوف: رجعى، متعصب إذل غّب ىذه، أما أف ٛبشى عفتوافقهم فيو فهذا ما يريدوف
 .ظ الدارجة ادلعلبة على األلسنةاأللفا
 .)َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا(سنة وكما قلنا ىذه  (:نػَُّهْم ُأاَنٌس يَػَتَطهَُّروفَ )إِ  

وكأف  لَُنْخرَِجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَػْريَِتَنا()، وسيأت ادلعُب َب قصة شعيب فهم يعتقدوف أهنا أرضهم
 درجة اثنية ! أىل اإلؽلاف ليس ذلم وجود وال حق فقط تعيش كمواطن
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َناُه َوَأْىَلُو ِإالَّ اْمَرأََتُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ )  ((ٖٛ)فََأصَليػْ
  .النجاة ودلا كانت إمرأتو ستهلك ًب استثنائها :فكانت النتيجة

كما قاؿ فوكلمة غرب أتتى ٗبعُب الباقْب ، أصاهبم من العذاب والعياذ اب الباقْب َب العذاب فأصاهبا ما )الغابرين(: 
 فما وذل دمحم مذ أف غفر لو اإللو ما مضى وما غرب :الشاعر

 والبعض يقوؿ غرب ٗبعُب ما مضى وما بقى  
 ( ادلاضى والباقى غرب أو غابر )عربوالبعض يقوؿ ادلاضى يسمى عابر 

قتلع قراىم فا، خرى أبف جربيل عليو السبلـ أُمر، والعذاب ذكر َب آايت أهى بقيت وعذبت عذاهبم عياذ ابف -
ٍب أتبعوا ٕبجارة من سجيل ، صلها ٍب رفعهم إذل السماء وقلبتمن أصلها وقيل أربع قرى وقيل ستة نزعهم من أ

  .الطْب امى والعياذ اب
رأى أف عقوبة اللوطى أف يؤتى بو على مكاف مرتفع فيقذؼ فيلقى بو ٍب يتبع ابحلجارة   ولذلك بعض أىل العلم -

أف من فعل ذلك يقتل ، وىذا ادلروى عن الصحابة رضى هللا عنهم ما عليو ٝبهور السل وىذا كما فعل هللا هبم 
)من وجدٛبوه يعمل عمل قـو لوط فاقتلوا الفاعل  واستدلوا ابحلديث الصحيح الذى رواه ابن ماجو والَبمذى

 .فالفاعل وادلفعوؿ يقتبلف وادلفعوؿ بو(
وىذا كاف فعل السل   فالسل  اتفقوا على   زلصنْب على الراجحوالصحيح يقتلوا إذا كانوا زلصنْب أو غّب -ٔ

قتلو واختلفوا َب طريقة القتل فهل يقتل ابلسي  أـ الرصاص أـ الطريقة الٌب ذكرانىا أـ ابحلرؽ فأختلفوا َب الطريقة 
 مع اإلتفاؽ على القتل .

 .أما القوؿ الثاىن فهو ألبو حنيفة وعطاء وقتاده أنو يعّزر -ٕ
 .أبى وسيلة جاز ، ادلهم أف يقتلح أنو يقتل كما قلت فاإلماـ إف قتلهم والصحي 
والصحيح أف ىناؾ إٝباع على حرمة ، أتت ادلرأة ادلرأة تسمى ادلساحقة، أما النساء فإذا ىذا ابلنسبة للرجاؿ -

، تدذلم على ءفزوجة لوط كانت مواطئة ذلؤال ،لكن ليس فيها حد بل فيها التعذيرذلك أيضا وأهنا من الكبائر و 
 .الضيفاف

 ، بل ينتظروف الضيوؼ الذين أيتوف للمدينةكانوا يفعلوف ذلك َب بعضهم البعضبعض أىل العلم يقولوف أهنم ما   
 .فكانت زوجتو شلن يدؿ على الضي 

 وَب القصة السابقة واحد فقط عقر الناقة والقـو كلهم عوقبوا ابلرجفة والصيحة فلماذا عوقبوا كلهم ؟
ـَ ، فكانت العقوبة واحدة و لذلك قاؿ هللا ، فمنهم من رضى ، ومنهم من ٛباألعن الفاعل لرضاىم   َعَلْيِهْم )َفَدْمَد

وىذه مصيبة كبّبة فبعض الناس قد يرى ادلنكر لكنو ينكره ، ذنبوف فالقاتل واحد والباقى رضىكلهم م  (رَبػُُّهم ِبَذنِبِهمْ 
اجب عليو والبعض قد يكوف قد غاب عن ادلشهد ولكنو رضى ٗبا بقلبو وال يستطيع غّب ذلك  فهذا قد فعل الو 

، رغم أنو دل يفعل شىء، فقط ٗبجرد النية )فهما َب الوزر سواء (حدث فيأٍب إٍب الفاعل والعياذ اب كما قاؿ النيب 
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 .كونوف ٗبثابة الدافع لو على ذلكفالعقوبة تنزؿ على اجلميع إذا رضى اجلميع ألهنم ي
نو يكوف كجهاز ؛ أليقـو اجملتمع كلو ٗبثل ىذا الدورعروؼ والنهى عن ادلنكر فريضة رلتمعية البد أف فاألمر ابدل -

  .ادلناعة َب اجلسم
فهو سيثقب َب السفينة من ، )فإف تَػرَُكوُىْم وما َأرَادوا َىَلكوا وىلكوا َٝبيعا(لذلك َب حديث االقَباع على السفينة -

 .خذ على يده ستهلك معوأن أسفلها وضلن فوؽ سنغرؽ معو إف دل
 ((ٗٛ) َوَأْمَطْراَن َعَلْيِهم مََّطًرا فَانظُْر َكْيَ  َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمْبَ )

، فبدال من أف أيتوا النساء أتوا قلبوا الفطرة قلبهم هللا جل وعبلفعقوبة قـو لوط كانت من جنس ما فعلوه فلما  -
 .الذكراف فهم قلبوا الفطرة فقلبت قراىم

ولذلك  ،وألهنم دلا تلذذوا بذلك وتلذذت أبداهنم عوقبوا ابألدل فيها ابلرجم ابحلجارة ليصيبهم ابألدل َب أبداهنم -
عضو فقط فلماذا يضرب بعض الناس َب مسألة جلد الزاىن غّب اصن أو رجم اآلخر يقوؿ الذى فعل الفعلة ىو ال

)وما ربك بظبلـ للعبيد ( فهى عقوابت عادلة ، قوبة للجميعتع فكانت العألف اجلسد كلو شارؾ واستم اجلسد كلو ؟
 .سبحانو وتعاذل

ُرُه َقْد َجاَءْتُكم بَػيِّ )  ْن ِإَلٍو َغيػْ ًبا قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّللََّ َما َلُكم مِّ َنٌة مِّن رَّبُِّكْم فََأْوُفوْا َوِإذَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعيػْ
ٌر لَُّكْم ِإف  اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف وَ  الَ تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َوالَ تُػْفِسُدوْا ُب اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبلِحَها َذِلُكْم َخيػْ

 ((٘ٛ) ُكنُتم مُّْؤِمِنْبَ 
ًبا ل هللا يق احلجاز فأرسىى بقرب طر  و، قبيلة مدين ولقد أرسلنا شعيبا إذل مدينة أو أى :( )َوِإذَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعيػْ

 .ذلم شعيبا
ُرُه(:   ْن ِإَلٍو َغيػْ دعوة التوحيد عليها نفس القضية عبادة هللا وحده وقد قلنا سابقا أف )قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوْا اّللََّ َما َلُكم مِّ

 .إٝباع الرسل
ينة َب فقد ذكرُت سابقا الب، بون ربكم واضح على صدؽ ما أتى بينة أى برىاف م )َقْد َجاَءْتُكم بَػيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم (: 

 .بينة دل يذكر لشعيب معجزة أو آية، أّما ىنا فلم تذكر القصة صاحل أبهنا انقة هللا
 و ادلفسروف يقولوف أتى ابلبينة ولكنها دل تذكر  -ٔ
َرُسوٌؿ مَِّن اّللَِّ  (ٔ)َبيَِّنُة َ)ُمنَفكِّْبَ َحٌبَّ أتَْتِيَػُهُم الْ  شعيب نفسو كما َب سورة البينة: وبعض أىل العلم قاؿ أف البينة -ٕ

ُلوُصُحفاً مَُّطهََّرًة  فالبينة  ،من هللا جل وعبل تدؿ على صدقوفالبينة ىى الرسوؿ معو أوامر ، ِفيَها ُكُتٌب قَيَِّمٌة( (ٕ)يَػتػْ
 .بينةفهو ال وىذا أرجح تعري  للبينة إذا ظهر احلق أبى شىء ٗبا يبْب بو احلق، فهو أاتىم حقيقتها ما يبْب بو احلق
ى شىء ، أىو احلق شىء مكتوب أو اثنْب شهودٗبعُب أف أيتينا ابلبينة ما يبْب بو لنا أف ما معو فالبينة على ادلدعى: 
 .فشعيب كاف معو ما يظهر بو أنو على احلق ،يدلنا على أنو معو احلق
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 .الكيل وادليزاف اتماحق  ىنا أمراف التوفية أف يعطوا )فََأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف (: 
يق التدليس واخلفية فهو ليس البخس نقص ادليزاف وادلكياؿ وىذا ػلدث عن طر  )َواَل تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياَءُىْم (: 

، فهنا لك فهذا البخس وىذا هنى عن النقص، فهو يوعلك أف ادليزاف راجح وىو ليس كذظاىر، وإال كاف غصبا
 .كماؿ ذلؤالءلوفاء واإل دليل على وجوب ا

فإذا أخذ من الناس كيبل يطلب الزايدة  (ْا َعَلى النَّاِس َيْستَػْوُفوفَ )َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفَْب. الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلو لذلك قاؿ تعاذل :  
ُعوثُوَف لِيَػْوـٍ َعِظيمٍ أما أف كاف الكيل عنده يوزف للناس ؼلسروف   يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربِّ  )َأال َيُظنُّ ُأْولَِئَك َأنػَُّهم مَّبػْ

فليس ىناؾ عبلج دلنع الناس من التطفي  َب الكيل وادليزاف إال التخوي  ابآلخرة فلو دل ؼلاؼ البائع   اْلَعاَلِمَْب (
 .هللا جل وعبل سينتهى عن مثل ىذا، ولو خاؼ من هللا سيطف  َب الكيل وادليزاف

فيما دؽ وما  لوف ذلك كأهنا خصلة اثبتة عندىم أشيائهم مطلقة للتعميم فهم يفع ُىْم (:)َواَل تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءَ  
 .ل معو نفس الفعلة والعياذ ابكرب فمن أخذ ربع كيلو كمن أخذ طن سُيفع

 لتقليل من ٜبنو : العيب َب السلع والتزىيد فيو واومن ٖبس الناس أشيائهم : اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبلِحَها()َواَل تُػْفِسُدوْا ُب  
وجرير ابن عبد هللا قاؿ )ابيعُب ، م ابن أوس الدارى )الدين النصيحة(أىب رقية ٛبيوألف النىب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ َب حديث 

فمن ابب النصح أف أقوؿ لو ال ىى تساوى كذا بقيمتها األصلية دوف (  ... و فيو والنصح لكل مسلمالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
فذىب فاشَبى ابدلاؿ لو انقة ورد لو  دلا أرسل الغبلـ ليشَبى لو انقة من ٜبنها شىء فجرير ابن عبد هللا أف أٖبس

فتخيل لو بعثت أحدا  - الباقى فنظر للناقة وقاؿ : ىذه تساوى عشرة آالؼ قاؿ وأان أشَبيتها لك ٖبمسة آالؼ
بلثة : أريُب من ابتعت منو فرد للرجل ثقاؿ لكنو  -فسوؼ تعطيو جائزة  ليشَبى لك شىء فاشَباىا بنص  ٜبنها 

اوى عشرة  آالؼ  وابيعُب الرسوؿ : ال فهى تسفقاؿ الرجل أان بعتها بسبعة قاؿ ،أالؼ مع السبعة يصبحوا عشرة
 . فيو و النصح لكل مسلمملسو هيلع هللا ىلص

مسلمْب ، بح وإال كاف غّب انصح لل، والتاجر ال ينبغي أف يتمُب غلو السعر لّب : ىو الرد مع الفرؽفالغنب َب السعر
 .فاتكر غاش للمسلمْب

، والفساد يكوف ابلكفر وادلعاصي  ومنها ادلعاصي اإلقتصادية  عث األنبياء ألف يدعوف إذل اخلّبفصبلح األرض بب
أشيائهم  فشعيب أراد إصبلح اقتصادى وىو مطابق للشريعة  فيجب أف نقوؿ للناس ال ترابوا وال تبخسوا الناس

 .وأوفوا الكيل و ادليزاف، فالشريعة أتت بذلك، و بكل ما ىو صاحل
ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِنَْب(   .وكانوا قطاع طرؽ وعشارين ومّكاسْب كما سيتبْب :)َذِلُكْم َخيػْ
 اء ابلكيلد هنيو وتركتم عدـ الوففإف آمنتم اب جل وعبل زاؿ الفساد والكفر وإذا امتثلتم أمر هللا وانتهيتم عن 

كما كاف يُعرؼ عنكم   ، ٗبا آمنتم ومنها اخلّب التجارى، فسيعرؼ عنكم أنكم توفوف الكيل، ػلدث لكم اخلّبوادليزاف
 .س عليكم ويذكرونكم الناس ابخلّب،  فالتجارة ستزيد ويقبل الناالبخس
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ُغونَػَها ِعَوًجا َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم َوالَ تَػْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِصَراٍط تُوِعُدوَف َوَتُصدُّوَف َعن َسِبيِل اّللَِّ )  َمْن آَمَن ِبِو َوتَػبػْ
 ((ٙٛ) َقِليبلً َفَكثػَّرَُكْم َوانظُُروْا َكْيَ  َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

ذلك ، ولعدوف أى ِتددوف من سلكو من الناس، وقيل أهنم كانوا قطاع طريقتو  :ُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط تُوِعُدوفَ َواَل تَػْقعُ 
تفسّب ، وىنا على وف األمواؿ من الناس بدوف وجو حق، أيخذل العلم أهنم مّكاسْب أو عّشارينقاؿ بعض أى
 : أى أهنم على الطريق حقيقة يقطعونو الصراط احلسى

: أى أهنم يقطعوف الطريق ادلوصل لشعيب دلن أراده ، فيكونوا بذلك  قد صدوا عن سبيل على الطريق ادلعنوىأو  
 هللا .
 .أى من آمن اب أو بشعيب :َسِبيِل اّللَِّ َمْن آَمَن بِوِ َتُصدُّوَف َعن وَ 

و يقطعوف الطريق على من ذىب فهذا الطريق احلسى  و على كبل القولْب سواء كانوا يقطعوف الطريق ألخذ ادلعشار
عوف الطريق ادلوصل إذل هللا من الزِمو أهنم بفعلهم ىذا يقط وبو فيجتمع الطريقاف فيكوف واحد  لشعيب ليتعلم ويؤمن

،  فكما دوما حاؿ الظلمة وكثّب من الناس، يكوف قاطع طريق دوظلا يشعر وىذا ،جل وعبل ابإلىتداء للنىب شعيب
" وإف كانوا بكبلمهم دعاة إذل : الو تكوف َب بعد عن هللا جل وعبلوأفع، ن القيم فيمن يتكلم كبلما صحيحاقاؿ اب

 طريق " هللا ولكنهم أبفعاذلم قطاع
فاجلماعة من الناس َب سبيل ، اًذا ؛ خشية أف يقطع الطريق للحق؛ وذلذا عن  النىب ملسو هيلع هللا ىلص مع " و إف منكم دلنفرين "

 هللا أنت إف نفرِتم ، فأنت تنفر عن سبيل هللا ، فانتبو ! 
ُغونَػَها ِعَوًجا َب طريق هللا جل وعبل ؛ حٌب ال يسلكها الناس  ، فهم قوـٌ يبغوف االعوجاجأى تبغوهنا معوّجة مائلة :َوتَػبػْ

ولذلك قاؿ هللا للنىب  ،ف قربو منهم، يكو ونو منحرفا عنها  فبقدر االضلراؼ، فكل من سلك الصراط ادلستقيم ، غلعل
ًئا َقِليبًل  َناَؾ َلَقْد ِكدتَّ تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشيػْ ََذقْػَناَؾ ِضْع َ  "َوَلْواَل َأف ثَػبػَّتػْ ، فلوال تثبيت هللا، احْلََياِة َوِضْعَ  اْلَمَماِت" ِإًذا ألَّ

فعندما نقرأ مثبًل َب مسألة  ،ف الظلمة ػلبوف ذلك؛ ألللظلمة أبى نوع من أنواع الركوف حلدث ىذا الركوف ابدليل
 يبذلوف أمواال ألىل التوحيد حٌب قديوضح أف الكفار َب بعض أعيادىم  ،رٞبو هللا ،األعياد، صلد ابن تيمية

  .شاركوهنم، فهو يشعر أنو منبوذ ويعلم ذلكي
 .والكم فأصبحتم أغنياء بعد الفقرإما بتكثّب العدد أو كّثر أم : َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتْم َقِليبًل َفَكثػَّرَُكمْ 

ـ ، فهو أوؿ إضاءة َب طريق اليقظة حينما يريد اإلنساف أف ينِب نفسو فهود عليو السبلوالتذكّب بنعم هللا أمر مهم -
فاذكروا آالء هللا وال تعثوا ُب األرض "  لقومو أيًضا وقاؿ صاحل، "  فَاذُْكُروا آاَلَء اّللَِّ َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ قاؿ لقومو " 
هللا يعطيك  .. فذكر النعم يفيق القلب ، فحْب تُعدِّد نعم هللا فهذا أوؿ طريق اإلفاقة واليقظة ؛  لتعلم أف" مفسدين

 " أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنىب "، والنىب ملسو هيلع هللا ىلص  كثّبا ما كاف يقوؿ وؽلنعك، فتقَبب منو سبحانو وتعاذل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2044&idto=2044&bk_no=50&ID=2054#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2044&idto=2044&bk_no=50&ID=2054#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2044&idto=2044&bk_no=50&ID=2054#docu
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فستحبو لنعمة ، فكي  تُقّر كل يـو بنعم هللا عليك وال ٙببو ؟! ر ابللساففالكبلـ يُعرض على القلب، وؼلرج إقرا -
، فمن نكسار الذى يُريك فضل هللا عليك، ػُلدث اإلمطالعة النعمة ومشاىدة عيب النفس، فالكثّبة وتقَبب منو

 أكرب فضائلو أنو أنعم علينا ابإلسبلـ وبعده النعم ادلتوالية علينا ليل هنار. 
كي  أف أىل الفساد أىل الشرؾ وادلعاصي كي  عاقبهم   العاقبة مآؿ األمر، :ْيَ  َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن َوانظُُروا كَ  

 هللا فدمرىم وأىلكهم ؟!!

نُكْم آَمُنوْا اِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِو َوطَائَِفٌة دلَّْ يُػْؤِمُنوْا فَاْصرِبُوْا َحٌبَّ ػَلُْكَم ) ُر َوِإف َكاَف طَائَِفٌة مِّ نَػَنا َوُىَو َخيػْ ُ بَػيػْ اّللَّ
 ((ٚٛ) احْلَاِكِمْبَ 

نُكْم آَمُنوا اِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِو   .صدقوه وآمنوا بو وعملوا ٗبا فيوأى ٝباعة  :َوِإف َكاَف طَائَِفٌة مِّ
 .أى دل يصدقوا بذلك  :َوطَائَِفٌة دلَّْ يُػْؤِمُنوا
نَػَنافَاْصرِبُوا َحٌبَّٰ  ُ بَػيػْ ألف  أى فانتظروا أيها ادلكذبوف ما ػلكم هللا بْب الفريقْب ما يتبْب بو اق من ادلبطل ؛ : ػَلُْكَم اّللَّ

 .احلق سينتصر والباطل سيزوؿ
ادلقصود بو التهديد والوعيد  إظلا؛ ألف ادلقصود بو ليس طلب الصرب،  فعل أمر ولكن خرج عن سلرجو فاصربوا : 

 .ذلم، وفيو وعد للمؤمنْب
ُر احلَْ   .وؽلحق أىل الباطل فخّب احلاكمْب سيحكم ألىل اإلؽلاف وينصرىم :اِكِمَْب َوُىَو َخيػْ

َأْو لَتَػُعوُدفَّ ُب  قَاَؿ اْلَمؤلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو لَُنْخرَِجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن قَػْريَِتَنا)
 ((ٛٛ) ارِِىْبَ ِملَِّتَنا قَاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا كَ 

ا ابالستكبار ؛ ألهنم عرفوا احلق، وأف شعيب ، ُوِصفو ادلؤل الكرباء والرؤساء : قَاَؿ اْلَمؤَلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِمن قَػْوِموِ 
لم احلق فيع " بطر احلق وغمط الناس "فاالستكبار كما قاؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص  ،عليو السبلـ معو احلق، ومع ذلك رّدوا احلق

  .احتقارىم:  وغمط الناسوال ينقاد لو ويرده ، 
 "وا آَؿ ُلوٍط مِّن قَػْريَِتُكْم َأْخرِجُ "  نفس اللهجة كما فعل قـو لوط :لَُنْخرَِجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن قَػْريَِتَنا
هى نفس السياسة، سياسة الطرد واإلخراج، ، فمن أرضنا، بلدان :قَػْريَِتَنالَُنْخرَِجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن 

 ليتُب فيها جزعا إذ ؼلرجك "ايوكذلك قاؿ ورقة للنىب ملسو هيلع هللا ىلص : ،وكأف ادلؤمنوف أتوا عالة عليهم ،ابعتبار األرض ملكا ذلم
 .إال ُعوِدَي " ٗبثل ما ِجئَت بوقاؿ : أوسلرجيَّ ىم ؟ قاؿ : دل أيِت أحٌد  ،قومك
 .أى لَبجعن إذل ديننا :تَػُعوُدفَّ ُب ِملَِّتَناَأْو لَ 

 قاؿ ذلم شعيب عليو السبلـ أولو كنا كارىْب ؟ أى كارىْب ذلا،ألننا نعلم أهنا ابطبل قَاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِىَْب :



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

58 

تَػَريْػَنا َعَلى اّللَِّ َكِذاًب ِإْف ُعْداَن ُب ِملَِّتُكم بػَ ) َها َوَما َيُكوُف لََنا َأف نػَُّعوَد ِفيَها ِإالَّ َأف َقِد افػْ ُ ِمنػْ ْعَد ِإْذ صَلَّااَن اّللَّ
نَػَنا َوبَػْْبَ قػَ  ْلَنا رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ ُ رَبػَُّنا َوِسَع رَبػَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى اّللَِّ تَػوَكَّ ُر َيَشاء اّللَّ ْوِمَنا اِبحْلَقِّ َوأَنَت َخيػْ

 ((ٜٛ) ْبَ اْلَفاِٙبِ 
 .قد اختلقنا على هللا كذاب : َقِد افْػتَػَريْػَنا َعَلى اّللَِّ َكِذابً 
َها:ِإْف ُعْداَن ُب ِملَِّتُكم بػَ  ُ ِمنػْ ، نا هللا منو بفضلوبعدما سلم، عتقدان ما أنتم عليو من شرؾ وكفرإف ا ْعَد ِإْذ صَلَّااَن اّللَّ
 .أف تكوف بعد الوقوع َب ادلكروه والتنجية ال يلـز

ٝباع على ، اإليدلنا على ىذا التأويل  وصليناه من الكرب العظيم " " " فأصليناه وأىلو "ففى قصص األنبياء صلد  -
، ودل قبل أو بعد البعثة أشرؾ ، فهم معصموف من الكفر قبل وبعد البعثة  فليس ىناؾ نىبعصمة األنبياء من الكفر

" فقد : ؿ اجلرجاىن َب كتابو شرح ادلواق ، يقو أحدا كبّبة قبل البعثة أو بعدىا، فمن انحية اإلعتقاد يرتكب منهم
وحكى ىذا اإلٝباع صاحب ادلواق  وقاؿ شارحو  ،ن وقوع الكفر منهم قبل البعثة "أٝبعت األمة على عصمتهم م
 .كوال خبلؼ ألحد منهم بذل

" ودل ينقل أحدا من أىل األخبار أف أحًدا نىبء واصطفى شلن عرؼ بكفر ويقوؿ القاضى عياض َب الشفاء :  -
 .م من الكبائر والصغائر ادلشينةفعصمته  وإشراؾ قبل ذلك "

ُ رَبػَُّناَوَما َيُكوُف لََنا َأف نػَُّعوَد ِفيَها ِإالَّ   أحد أيمن على نفسو . فتم تقدمي ادلشيئة ؛ ألنو ال : َأف َيَشاَء اّللَّ
أبف هللا جل وعبل انصرىم ومعينهم، ، فكل األنبياء ؼلافوف العاقبة مع علمهم ىذا استسبلـ دلشيئة هللا جل وعبلوَب  

واإلماـ أٞبد يقوؿ نفس  ، ولو كانت إحدى قدماى َب اجلنة، فأبوبكر كاف يقوؿ كي  آمن مكر هللالكنهم ال أيمنوف
ُ رَبػَُّنا "، فشعيب يقوؿ نوا كذلكاألنبياء أيضا كا ،ادلعُب وإبراىيم عليو ،  " َوَما َيُكوُف لََنا َأف نػَُّعوَد ِفيَها ِإالَّ َأف َيَشاَء اّللَّ

ـَ " َوَبِِبَّ َأف نػَّْعُبدَ  " َواْجنُػْبِِب السبلـ يقوؿ  إبراىيم الذى كسرىا وأعلن حرهبا وىجر قومو وُىّدد ابلرجم من ، اأَلْصَنا
 من ادلمكن أف يعبدىا بعد ذلك ؟!  فمن أيمن على نفسو؟!! .. ىلأجل ذلك !! ، 

 فمن أيمن الببلء بعد إبراىيم ؟لذلك قاؿ إبراىيم التيمي :  -
ومن  فما أحوجنا ذلذا الدعاء !  " اي مقلب القلوب ثبت قلىب على دينك "وكاف النىب ملسو هيلع هللا ىلص كثّبا ما يدعو  -
" اللهم أصلح ذل ديُب الذى ىو عصمة أمرى وأصلح ذل دنياى نىب كاف يدعو ويقوؿ ، أف العية: ما رواه مسلماألد

، واجعل ادلوت راحة ذل وأصلح ذل آخرتى الٌب إليها معادى، واجعل احلياة زايدة ذل َب كل خّبالٌب فيها معاشى ، 
 .آلخرةفهو دعاء جامع مانع لكل خّب َب الدنيا وامن كل شر"  
غائبة وليس لنا َب علم الغيب فعلم العاقبة  جل وعبل ؛ ألنو ادلطلع على األمور ال :  َشْيٍء ِعْلًماَوِسَع رَبػَُّنا ُكلَّ 

 .يو السبلـ ابلقصور َب ذلك العلم، وىو اعَباؼ من شعيب علشىء

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya89.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya89.html
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ْلَنا : ودفع ادلضار مع  ىو أف تعتمد بقلبك على هللا جل وعبل ٔبلب ادلنافع فالتوكل :أى اعتمدان ،  َعَلى اّللَِّ تَػوَكَّ
، شاء هللا كاف وما دل يشأ دل يكن، فهو من يعطى وؽلنع ، فمالتوكل اعتماد قلىب صادؽ على هللافا، األخذ ابألسباب 

 .فع عنك الضر، مع األخذ ابألسبابوغللب لك النفع ويد
 . ‘‘يُفيد التخصيص تقدمي ما حقو التأخّب ، ’’ عند الببلغيْب قاعدة تقوؿ :  " َعَلى اّللَِّ تَػوَكَّْلَنا "

، ولكن ىنا َب اآلية ُقصد أف يكوف التوكل جار ورلرور، حقو أف يُؤخر، فنقوؿ : " توكلنا على هللا " " فعلى هللا " : 
مقصورًا على هللا جل وعبل ، فهو الذى ؼلتص هبذه العبودية ، فالتوكل عبادة خالصة  ، وليس ىناؾ توكل على 

 أحد .
  د العلماء :* وأقساـ التوكل عن 
 .غّب هللا ، على سبب أو على غّبهوىو اعتماد ابلقلب على  التوكل الشركى -ٔ
فهذه   ،وّكل فبلف أف يقـو ببعض مصاحلوأى  الوكالةوىناؾ توكل يسمونو رلازا توكل وىو ليس توكل ، وىو  -ٕ

 :، إظلا التوكل عبادة قلبية مع األخذ ابألسباب وكل اآلايت واضحة َب ذلك وكالة
 ، فبل يصلح التوكل وال صرفو لو ال يكوف على من ؽلوت أو ليس ٕبي فالتوكل  " وتوكل على احلى الذى ال ؽلوت "
نَػَنا َوبَػْْبَ قَػْوِمَنا اِبحْلَقِّ :  افْػَتْح ٗبعُب احكم .  رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ

ُر اْلَفاِٙبَِْب :  ٗبعُب وأنت خّب احلاكمْب . َوَأنَت َخيػْ
  القرآف على عدة معاٍف ،  منها :الفتح أيٌب َب 

 .أى كانت األبواب مغلقة فُفِتَحت )وفتحت أبواهبا (،  كما َب قولو تعاذل ضد اإلغبلؽ ، فادلفتوح ضد ادلغلق -ٔ
نَػَنا َوبَػْْبَ قَػْوِمَنا اِبحْلَقِّ "، كما معنا ىنا َب اآلية  وأيتى ٗبعُب القضاء واحلكم -ٕ  م وأقضى بيننا أى احك " رَبػََّنا افْػَتْح بَػيػْ
 .وىنا ٗبعُب خرجوا وأرسلوا )حٌب إذا فتحت أيجوج ومأجوج(وأيتى ٗبعُب اإلرساؿ كما َب قولو  -ٖ
 .أى ونصرا قريب )وفتحا قريب(وأيتى ٗبعُب النصر كما َب قولو  -ٗ
...    ( َنا َعَلى اّللَِّ َكِذاًب ِإْف ُعْدانَ )َقِد افْػتَػَريػْ وَب قوؿ شعيب   )َأْو لَتَػُعوُدفَّ ُب ِملَِّتَنا  (َب قولو  يرد ىنا إشكاؿ :• 

  ىل كاف شعيب َب ملة حٌب يعود ؟!!فهنا قد يستشكل على البعض ، 
 نقوؿ : ىناؾ عدة أتويبلت ذلذه اآلية : -
 ىم قـو شعيب الذين آمنوا بو . )َأْو لَتَػُعوُدفَّ(:  أف يكوف ادلقصود بقولو  التأويل األوؿ -ٔ
فيقولوف ىذا ؛ من ابب  ،ىنا شعيب يتحدث عن قومو، يعُب إف عاد قومو ا َعَلى اّللَِّ َكِذاًب ِإْف ُعْداَن()َقِد افْػتَػَريْػنَ  و

غليب، فادلقصود ، فجعلوىم عائدين إجراًء للكبلـ على حكم التأهنم غّلبوا اجلماعة على الواحد ، فادلقصودالتغليب
 .ماعة الواحدة فحكمهم كأنو واحدنا الذى عاد فلقد أصبحوا كاجل)ِإْف ُعْداَن( قوم، )لَتَػُعوُدفَّ( لقومو ادلؤمنْب

 .ُدفَّ ( أى لتصّبُّف من الصّبورة، أى لتصّبوف كفارا مثلنايقولوف كلمة )لَتَػُعو  : التأويل الثاىن -ٕ
 :وكما قاؿ الشاعر، أى: صار إرلَّ منو مكروه فبلف مكروه،فالعرب تقوؿ قد عاد إرلَّ من 
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 ن مدة  ::  إرلَّ فقد عادت ذلن ذنوبفإف تكن األايـ أحس
 فمعُب لتعودوف أى لتصّبف َب ملتنا  د أنو كانت ذلن ذنوب قبل اإلحساففلم ير فعادت أى صارت وجاءت، 

)لَتَػُعوُدفَّ ُب ِملَِّتَنا( أى لتدخلن َب ملتنا، فإف ، فعاد ٗبعُب ابتدأ، العود قد يطلق على االبتداء :التأويل الثالث -ٖ
 وعاد الرأس مُب كالثغامى              :واستدلوا بقوؿ الشاعر ،ف دخلناعدان أى إ

وقالوا أف ىذا الكبلـ جاٍر على  ، فادلعُب : بدأ شعره َب ادلشيب . النبت األبيضأى بدأ الرأس فيو كالثغاـ ، أى : 
، ظنوا أنو موافق قبل البعثة وتو قبل البعثة عن اإلنكار عليهم، فلما دل ينكر عليهمظنهم ، أنو كاف َب ملتهم ؛ لسك

 ذلم على ما ىم عليو .
وما صرب عنو شعيب كاف على ، أنو كاف على دينهموقيل : أنو صرب عن رؤسائهم ؛ تلبيسا على الناس وإيهاما  -

 طريق ادلشاكلة ذلم َب اللفظ ، وليس ادلقصود أنو كاف على ملتهم .
م ودل أنمرك، : إف عدان َب القرية فخالطناكموىو القرية، أىأى ما خرج منو،  " إف عدان " ومن التأويبلت : -ٗ

فرد شعيب  ،شعيب ومن آمن معو للعودة للقرية، أف يعودوا دللتهم فلقد اشَبطوا على، ابدلعروؼ وننهاكم عن ادلنكر
  .عدان للقرية مرة أخرى على شرطكم، فقد افَبينا على هللا أننا إف
سكت عنهم ، بل ادلقصود أف يرؾ الرسالة واإلقرار هبا، فليس يلـز العودة دللتهمود إذل تالع ومن التأويل أيضا : -٘

ىى الداينة الٌب غُلمع على العمل  فادللةفسكوت أىل احلق عن حقهم مكسب ألىل الباطل ، فبل أيمرىم وال ينهاىم
فادللة أمر  و،س حٌب تضجر منالشىء على النف واألصل فيها تكرار األمر، ومنو ادللل ؛ ألنو تكرار هبا ِفرقة عظيمة 

 متكرر يفعلونو كثّبا 

َاِسُروفَ ) ًبا ِإنَُّكْم ِإَذاً خلَّ فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ( ٜٓ) َوقَاَؿ اْلَمؤلُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَػْوِمِو لَِئِن اتػَّبَػْعُتْم ُشَعيػْ
 ((ٜٔ) ُب َدارِِىْم َجاٜبِْبَ 

 الزلزلة الشديدة .ىى  الرَّْجَفُة : -
 أى منكّبْب على ركبهم ووجوىهم ، ىلكى ، ميتْب ، ىامدين َب دارىم  . َجاٜبَِْب : -

ىلكى وميتْب عياذا  أى برؾ على ركبتو وعلى وجهو كهيئة الطائر ، واجلثـو أصلو لؤلرنب فأصبحوا ىكذا  واجلثـو 
 اب جل وعبل .

َاِسُروَف " " لَِئِن اتػَّبَػْعتُ ورّد هللا على قوذلم  ًبا ِإنَُّكْم ِإَذاً خلَّ  :فقاؿ ذلم جل وعبلْم ُشَعيػْ
ًبا َكانُوْا ُىُم اخْلَاِسرِينَ ) بُوْا ُشَعيػْ ًبا َكَأف دلَّْ يَػْغنَػْوا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ  ((ٕٜ) الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُشَعيػْ

ًبا َكَأْف دَلْ يَػْغنَػْوا ِفيَها - بُوا ُشَعيػْ كأف دل يقيموا بدارىم ودل يتمتعوا فيها أو كأف دل ينزلوا فيها كأهنم دل أى  :  الَِّذيَن َكذَّ
 .دين فهذا يعُب استئصاذلم ابدلرةيكونوا موجو 

ُهْم َوقَاَؿ اَي قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساالِت َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَ  آَسى َعَلى قَػْوـٍ    َكاِفرِيَن "" فَػتَػَوذلَّ َعنػْ
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... فيقوؿ كي  أحزف على قوـٍ كافرين اب ، ُمصّرين على كفرىم .  - فاألسى ىو أشد احلزف -أحزف  أى كي 
" إذا مات الفاجر اسَباحت منو فكما قاؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص  وَب ىذا دليل على أف اإلنساف ال ػلزف على ىبلؾ الكفار

، فهم فعلوا  " فبل تذىب نفسك عليهم حسرات "عليو ؟!! " . فكي  ضلزف ضلن  الببلد والعباد والشجر والدواب
 .ذلك ابختيارىم

ت أخرى ُأىلكوا بعذاب يـو الظلة، وَب آايت ، وَب آاينا أف ىبلؾ قـو شعيب كاف ابلرجفةذكر هللا جل وعبل ى -
 فكاف جزائهم من جنس عملهم . ،أخرى ابلصيحة

مثلما أرجفوا شعيب وأصحابو وتوعدوىم ابجلبلء ، زلزلوىم  أى زىقت أرواحهم ابلرجفة ، :" فأخذِتم الرجفة " -ٔ
 .عنفوا عليهم ؛ فعوقبوا ابلرجفةو 
 " فأخذىم عذاب يـو الظلة إنو كاف عذاب يوـٍ عظيم "  -ٕ

 : ر وانر وذلب فأظلتهم وعوقبوا هبا؛ ألهنم قالواوالعذاب أهنم أتتهم سحابة فيها شر 
  " الصادقْب " فأسقط علينا كسفا من السماء إف كنت من

 ، وقالوا :فأسكتتهم دلا ِتكموا على شعيب " وأخذت الذين ظلموا الصيحة " -ٖ
ُرَؾ َما يَػْعُبُد آاَبُؤاَن َأْو َأف نػَّْفَعَل ُب َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء ِإنََّك أَلَنَت ا"    " حْلَِليُم الرَِّشيدُ َأَصبَلُتَك أتَُْمُرَؾ َأف نػَّتػْ
 .الصيحة، فأخذِتم هكم واالستهزاءوا ىذا من ابب التقال 
 .َبى حكمتو سبحانو َب ىبلؾ األممفاجلزاء من جنس العمل وما ربك بظبلـ للعبيد ف 
ة َب ذكر بعض التعميمات فيما تبدأ السور   ،من صلاة ادلؤمنْب وىبلؾ الكافرينوبعد ذكر قصص األنبياء وما وقع  -

 .؛ لتوضيح سنن هللا الٌب ال تتبدؿ، فتأتى اآلايت عامة بعد التفصيل َب القصص مضى

 ((ٜٗ) َوَما َأْرَسْلَنا ُب قَػْريٍَة مِّن نَّيبٍّ ِإالَّ َأَخْذاَن َأْىَلَها اِبْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوفَ )
، ولذلك مسى ربةٝبعتو َب الق :فيقاؿ قريت ادلاء، أى االجتماع،أى من القرى، ومسيت قرية؛ من  :َوَما َأْرَسْلَنا ُب قَػْريَةٍ 

 .فهو غلمع َب الصح  أو ُب الصدور القرآف قرآان ؛ من قرى ٗبعُب ٝبع 
 .دعوتو وكذبوه وكفروا ٗبا جاء بوأرسلو هللا إليهم ليدعوىم فصدوا  :مِّن نَّيبٍّ 
 .أى ادلرض اء :الضَّرَّ  -                                           .البؤس والفقر واحلاجة :اْلَبْأَساء
 .للوا  ويدعونو ويفتقروف إليوليتذَيضَّرَُّعوَف :  -

ْلَنا َمَكاَف السَّيَِّئِة احْلََسَنَة َحٌبَّ َعَفْوا وَّقَاُلوْا َقْد َمسَّ آاَبَءاَن الضَّرَّاء َوالسَّرَّاء فََأَخْذاَنُىم بَػْغَتًة َوُىْم الَ   " ٍبَّ َبدَّ
 " (ٜ٘)َيْشُعُروفَ 

ْلَنا َمَكا ٍبَّ  - راء والقحط واجلدب وادلرض والفقر، : البأساء والضفأبدؿ هللا مكاف السيئة، وادلقصود هبا :َف السَّيَِّئةِ بَدَّ
 .وكل ما يسوء اإلنساف
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يس ادلقصود فل، ، والصحة عكس ادلرض وىكذاوىى عكس السيئة، فادلقصود هبا: الغُب، عكس الفقر :احلََْسَنةَ   -
 .بل األمور القدرية ،اصيابلسيئات ىنا ادلع

وجاءت بنفس ، العفو ىنا ٗبعُب الكثرة والزايدة، أى كثرت أعدادىم، وظلت أمواذلم، وزادت صحتهم :َحٌبَّ َعَفْوا -
 .أى الزائد عن احلاجة األساسية ُقْل اْلَعْفَو  " " َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوفَ ادلعُب َب سورة البقرة 
 .، ولكن ادلقصود ىنا َب اآلية: الزائد : ادلسازلة وللعفو معُب آخر، وىو

 ؛ ليتضرعوا ويرجعوا  جل وعبلفمن بدؿ حاذلم ىو هللا جل وعبل، بعدما أصيبوا ابلبأساء والضراء
فاإلصابة ، فرٗبا أيقظك األدل َب وقت قياـ الليل ؛ لُتقبل على هللا ،د وقوع ادلصائب أف نبدأ ابلتضرع فيجب عن -

 فالبعض يظن أف هللا يبدلو ألنو على خّب !    " نبلوكم ابخلّب والشر فتنة "الضراء من ابب اإلبتبلء  لػ ابلبأساء و 
ْنَساَف الضُّرُّ َدَعااَن جِلَْنِبِو َأْو قَاِعًدا َأْو قَائًِما فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَّهُ كما قاؿ تعاذل  ُعَنا ِإذَل َمرَّ َكَأْف دَلْ َيدْ   " َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
 ُضرٍّ َمسَُّو "

ْنَساَف ُضرّّ َدَعا رَبَُّو ُمِنيًبا ِإلَْيِو ٍبَّ ِإَذا َخوََّلُو نِْعَمًة ِمْنوُ وقاؿ سبحانو   َنِسَي َما َكاَف َيْدُعو ِإلَْيِو ِمْن قَػْبُل   " َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
 َوَجَعَل ّلِلَِّ َأْنَداًدا "

وىكذا كاف آابئنا، فنسبوا ذلك  ، فقالوا ُأصبنا ابلضراء والبأساء، فذىبت  الضَّرَّاء َوالسَّرَّاء:وَّقَاُلوْا َقْد َمسَّ آاَبَءانَ  -
  .ما أصاهبم من الببلء ؛ لئلعتبار، وما أصاهبم من نَِعم؛لبلستدراج ، ودل يدركوا أفللعادة، وقالوا أصابت أىلنا من قبل

  فََأَخْذاَنُىم بَػْغَتًة َوُىْم الَ َيْشُعُروفَ  -

َن السََّماء َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّبُو ) ْا فََأَخْذاَنُىم ٗبَا  َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت مِّ
 ((ٜٙ) َكانُوْا َيْكِسُبوفَ 

بَبكهم ادلعاصي  قوا ابمتثاؿ أمره واجتناب هنيو،سلو واتأى آمنوا اب وصدقوا ر  :اَوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتػََّقوْ  -
  .والكفر والشرؾ وجعلوا بينهم وبْب عذاب هللا وقاية

َن السََّماء َواأَلْرضَلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرَ  - ، بركات متعددة وليست بركة واحدة، ودل يقل لرزقناىم، بل بركات : َكاٍت مِّ
  .ّب الكثّب مع االستمرار والدواـلربكة اخل، وادلراد ابفالربكة اخلّب الكثّب

 .أهنا واسعة فيها كثّب من ادلاءِبركة ادلاء ، فيقصد هبا  :كما يقاؿ  -
 .رار واللزـو مأخوذة من برؾ اجلمل، أى لـز زللوواالستم -
 فالربكة تعُب الثبات وقيل الربكات أنواع اخلّب الكثّبة  
" لَْيَس ففى احلديث احلسن ، ر من السماء، ومن األرض خروج النباتفالقط وذكر بعض ادلفسرين ذلا أنواع : -

ًئا "  السََّنُة  )أى اجلدب ( َأْف ال ٛبَُْطُروا ، َوَلِكنَّ السََّنَة َأْف ٛبَُْطُروا َوٛبَُْطُروا  َوال تُػْنِبُت اأَلْرُض َشيػْ
بُواْ  -  ،اجلواب، المتناع الشرط" يسميها العلماء حرؼ االمتناع ؛ إمتناع " لو  : َوَلِكن َكذَّ
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َن السََّماءواجلواب ىو  " َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتػََّقْوا "فالشرط ىو  فامتنع  " َواأَلْرضِ  " َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت مِّ
 .دل يتقوا، ألهنم دل يؤمنوا و ال تفتح الربكات، اجلواب

 ،، اإلؽلاف والتقوى، بل ىي من أعظم أسباب الرزؽىذا داللة على أف من أسباب الرزؽوَب  
 " َوَمن يَػتَِّق اّللََّ غَلَْعل لَُّو سَلَْرًجا َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ػَلَْتِسُب " .  
، حٌب لو من كل ىم فرجا ومن كل ضيق سلرجا لو أف اإلنساف اتقى هللا جلعل لو" :رٞبو هللا –ومن كبلـ ابن تيمية  *

ادلتقي أف يرزقو من حيث ال ػلتسب، ودل ػلتج تقٌي ، وقد وعد هللا باؿ جلعل هللا لو من بينهن سبيبلاجلضاقت عليو 
 ، فإف فيها خلبل وليتِق هللا "قط فإف احتاج ، فلّباجع تقواه

  .إىن ألعلم أثر معصيٌب َب خلق زوجٌب ودابٌب :* ويقوؿ أحد السل 
نْػَيا ، َفَكَأظلََّ ِعْنَدُه ُقوُت يَػْوِموِ ، َح ِمْنُكْم آِمًنا ُب ِسْربِِو، ُمَعاًَب ُب َجَسِدهِ ْن َأْصبَ مَ  "فكما قاؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص  - ا ِحيَزْت َلُو الدُّ
 .فاذلم أيتى من علو سق  التوقع، " 

 ." فالصابر على الفقر كالصابر على ادلرض "  * ويقوؿ ابن اجلوزى :
 أى بسبب ما كانوا يكسبوف من الكفر وادلعاصي .  َيْكِسُبوَف :فََأَخْذاَنُىم ٗبَا َكانُوْا  -

َأَو َأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف أيَْتِيَػُهْم أبَُْسَنا ُضًحى ( ٜٚ) َأفََأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف أيَْتِيَػُهْم أبَُْسَنا بَػَيااًت َوُىْم اَنِئُموفَ )
 ((ٜٜ)  َفبلَ أيََْمُن َمْكَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ اخْلَاِسُروفَ َأفََأِمُنوْا َمْكَر اّللَِّ ( ٜٛ) َوُىْم يَػْلَعُبوفَ 

 .كذبة ىل أمنوا أف أيتيهم عذابناأى ىذه القرى ادل :أبَُْسَنا َأفََأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأف أيَْتِيَػُهمْ  -
 .راؽف النـو وقت الغفلة واإلستغأى ليبل وىم انئموف ؛ أل بَػَيااًت َوُىْم اَنئُِموَف : -
 .لضحى أوؿ النهار بعد طلوع الشمسا :ف أيَْتِيَػُهْم أبَُْسَنا ُضًحىَأَو َأِمَن َأْىُل اْلُقَرى أَ  -
  .الىوف غافلوف منشغلوف َب دنياىم، وقت التجارة والغفلة :َوُىْم يَػْلَعُبوفَ  -

 اخْلَاِسُروَف "" َأفََأِمُنوْا َمْكَر اّللَِّ َفبلَ أيََْمُن َمْكَر اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوـُ 
، وأنزؿ إليهم كتبا، فهل بعد كل ذلك أعطاىم ومنحهم، وأبدذلم ابلسيئة احلسنة، وأمهلهم، وأرسل إليهم رسبلفا 

 ، أيمنوا أبسو ونقمتو وقدرتو عليهم ؟!!إذا كّذبوا الرسل
 أيمنوف مكر هللا. ، أما ادلوفقوف الصاحلوف فإهنم الأىلهم وأنفسهم هببلكهم َب النار فاخلاسروف سيخسروا 

َناُىْم ِبُذنُوهِبِْم َوَنْطبَ   ُع َعَلى قُػُلوهِبِمْ " َأَودَلْ يَػْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوَف اأْلَْرَض ِمْن بَػْعِد َأْىِلَها َأْف َلْو َنَشاُء َأَصبػْ
 "(ٓٓٔ)فَػُهْم اَل َيْسَمُعوَف 

رض بعد ىبلؾ : أودل يتبْب للذين استخلفوا َب األأى ، يتبْبيهدي ٗبعُب :َهااأَلْرَض ِمن بَػْعِد َأْىلِ  َأَودَلْ يَػْهِد لِلَِّذيَن يَرِثُوفَ 
 .أىلها بسبب ذنوهبم
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َناُىم ِبُذنُوهِبِمْ  وا ابلذنوب وادلعاصى ، وأتأى أىلكناىم كما أىلكنا أسبلفهم، إذا فعلوا مثلما فعلوا : َأف لَّْو َنَشاء َأَصبػْ
 ستعاقبوف فليس بْب هللا وبْب أحٍد نسبا. ،؛ ألهنا سنة، فإذا أتيتم ٗبا يستحق العقاب

وال يتذكروف بسماع ذكرى،  ،قلوهبم فبل ينتفعوف بسماع موعظة وؼلتم هللا على :وهِبِْم فَػُهْم الَ َيْسَمُعوفَ َوَنْطَبُع َعَلى قُػلُ 
 .فعدـ السماع ادلقصود، ىو عدـ اإلنتفاع بو
 فالسمع َب القرآف يقصد بعدة معاىن :

 .حلاسةامنو السمع  ػػػٔ 
فلم  ، من ٞبده فسمع ىنا ٗبعُب أجابأى أجاب هللا ،كما نقوؿ َب الصبلة مسع هللا دلن ٞبده،  ومنو مسع اإلجابة ػػػ ٕ

" فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى  كما قاؿ تعاذل  ،لحق فلذلك يطبع هللا على قلوهبميستمعوا أى دل يستجيبوا ل
 ٍِب ُب الصُُّدوِر "اْلُقُلوُب الَّ 

" ِإنػَُّهْم  فادلقصود أف العمى احلقيقى ىو عمى القلب  ،فاألبصار تعمى ولكن ادلقصود ىنا الكبلـ َب احلق والباطل
 . " صٌم بكٌم ُعمى "فالشىء الغّب منتفع بو كأنو دل يكن   َكانُوا قَػْوًما َعِمَْب "

 .والعقل، ولكن دل ينتفعوا بو، فكأنو غّب موجودع فكاف لديهم السم " وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل "
 ُصٌم إذا مسعوا خّبا ذكرت بو :: وإف ذكرت بشرا عندىم أذنوا              فكما قاؿ الشاعر :

 ، انتبهوا .فإذا قلت اخلّب، كأف دل أقل، وإذا ذكرت ابلشر

بُوْا ِمن قَػْبُل  تِْلَك اْلُقَرى نَػُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباِئَها َوَلَقْد َجاَءتْػهُ ) ْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت َفَما َكانُوْا لِيُػْؤِمُنوْا ٗبَا َكذَّ
ُ َعَلَى قُػُلوِب اْلَكاِفرِينَ   ((ٔٓٔ) َكَذِلَك َيْطَبُع اّللَّ

 أى من أخبارىا   :ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَبائَِهاتِْلَك اْلُقَرى نػَ 
 البينات ىى األدلة والرباىْب الواضحة واحلجج الدامغة . َناِت :َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيِّ 

بُوْا ِمن قَػْبُل : ، الذى كذبوه ألوؿ وىلة ، فما كاف هللا ليوفقهم للحقبسبب تكذيبهم السابق َفَما َكانُوْا لِيُػْؤِمُنوْا ٗبَا َكذَّ
 ،فليسوا زلبل لتوفيق هللا  كى يؤمنوا

بدأ بشهوة فادلسألة ت ،عتو عّلو يكوف حقا، فُتبتلى ٗبثل ىذ ، فبل تقبلو بعد ذلكال ترد شيئا مسوىنا تنبيو أنك  
 .وتنقلب شبهة اعتقادية

 .ردوا احلق فطبع هللا على قلوهبمألهنم  : َعَلَى قُػُلوِب اْلَكاِفرِينَ َكَذِلَك َيْطَبُع اّللَُّ 
َها ِبُكْفرِِىمْ كما قاؿ تعاذل  ُ َعَليػْ ف ىذه القلوب وقد علم هللا أ ،سبب كفرىم طبع على قلوهبمفب "  " َبْل طََبَع اّللَّ

 .ليست زلبل للهداية
 "(ٕٓٔ)" َوَما َوَجْداَن أِلَْكَثرِِىْم ِمْن َعْهٍد َوِإْف َوَجْداَن َأْكثَػَرُىْم لََفاِسِقَْب 

ْن َعْهدٍ وَما َوجَ   .ادليثاؽ ادلؤكدالعهد ىو  :ْداَن أَلْكَثرِِىم مِّ
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ْن : ى أتى الرسل إليهم بو أبقوا ، فادليثاؽ األوؿ نقضوه وال العهد الذ، أي: ليس ذلم أى عهدىنا تفيد اجلنس مِّ
 .عليو، فهم نُػّقاض للعهود

   ،الفسق ىو اخلروج :ْداَن َأْكثَػَرُىْم َلَفاِسِقْبَ َوِإف َوجَ 
 ،، أى: خرجت من أكمامها: فسقت الثمرةفيقاؿ ، وعبلأى خارجْب عن طاعة هللا جل  :فاسقْب
 سق َب القرآف: والف

 .والعياذ اب، وادلقصود ىنا: ىو الفسق األكرب، أي اخلروج التاـ ،فسق أكرب ، وفسق أصغر

 ( (ٖٓٔ) ُة اْلُمْفِسِدينَ ٍبَّ بَػَعثْػَنا ِمن بَػْعِدِىم مُّوَسى ِِباَيتَِنا ِإذَل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو َفظََلُموْا هِبَا فَانظُْر َكْيَ  َكاَف َعاِقبَ )
ألف أمتو ىي آخر األمم ؛ السبلـ مع قومو الذى أرسل إليهم، وقصة موسي ذُكرت إبستفاضة قصة موسى عليوىذه 
 كرب طاغية عرفتو، وألف موسى عليو السبلـ قاَبل أفق ؛ لذلك ذكرت لنا ؛ لنتأسى هبا، والظروؼ قد تتقراًب بنا

 .ألرض وىو فرعوف عليو لعنة هللاا
 .ا من بعد الرسل الذين تقدـ ذكرىم، موسى عليو السبلـأى أرسلن م مُّوَسى:ٍبَّ بَػَعثْػَنا ِمن بَػْعِدىِ 
فهذا ىو البعث ، " ٍب بعثناكم من بعد موتكم "وىو غّب البعث الكوىن الذي ُب قولو تعاذل  والبعث ىنا الشرعى

 الكوىن . 
 .واضحات البينات الدالة على صدقوادلعجزات ال ِِباَيتَِنا :

قرب مصطلح يليق هبم وكما ذكران أ ،واألشراؼ الذين ٛبؤل العْب هبم أى قـو فرعوف وىم السادة :َمَلِئوِ ِإذَل ِفْرَعْوَف وَ 
 .ىو: النخبة
فاآلايت ، فر هبذه اآلايت ؛ ظلما هبا، أى وضعوىا َب غّب موضعهاأى ما كاف رد فعلهم إال احلجود والك َفظََلُموْا هِبَا:

أما ىم فقد وضعوىا َب غّب موضعها، واٚبذوىا موضع سخرية ، ىذه اآلايتأتتى لتبْب لك احلق واإلستفادة من 
 .واستهزاء، وازدادوا تكذيبا على تكذيبهم

أفسدوا َب األرض الذين ، فانظر أيها الرسوؿ كي  كاف مآؿ أمر ىؤالء ادلفسدين :َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ   فَانظُْر َكْي َ 
 .األمر وخاٛبتو وهنايتومآؿ  فالعاقبة :، ابلكفر وادلعاصي

 "(ٗٓٔ)" َوقَاَؿ ُموَسى اَي ِفْرَعْوُف ِإّنِ َرُسوٌؿ مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمَْب 
 .ده أمرىم سبحانو وتعاذل، ومن بيأى مرسل من هللا جل وعبل، وىو مالكهم وسيدىم 

ُتُكم   "(٘ٓٔ)بِبَػيَِّنٍة مِّن رَّبُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَي َبِِب ِإْسَرائِيَل " َحِقيٌق َعَلى َأف الَّ َأُقوَؿ َعَلى اّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ َقْد ِجئػْ
أى جدير وحريص أف يقوؿ احلق على هللا جل وعبل فالرسل ال ؽللكوف أف  :َعَلى اّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ  َحِقيٌق َعَلى َأف الَّ َأُقوؿَ 

 .قولوا كلمة واحدة من عند أنفسهمي
 "  ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحٰى ِإرَلَّ َوَما َأاَن ِإالَّ نَِذيٌر مُِّبٌْب "" ، يُوَحٰى  "  ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحيٌ 
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َنا بَػْعَض اأْلَقَاِويِل * أَلََخْذاَن ِمْنُو اِبْلَيِمِْب * ٍبَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتَْب " ولذلك قاؿ هللا جل وعبل   " َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ
، وال بل يقولوف قوال زائًدا على هللاف، ، وأخوؼ الناس منو جل وعبلء ىم أعلم الناس اب جل وعبليافإف األنب

  .يّدعوف شيئا دل يُقْلو هللا جل وعبل
 .ِقيٌق َعَلىَّ " ابلتشديد، أى: واجٌب عليو" حَ  * وَب قراءة أخرى

تُ   .دؽ ما جئتكم بوٕبجة واضحة على صأى  :ُكم بِبَػيَِّنٍة مِّن رَّبُِّكمْ َقْد ِجئػْ
 .أراد موسى أف يرسل بُب إسرائيل :ِسْل َمِعَي َبِِب ِإْسَرائِيلَ فََأرْ 

 .تل الرجاؿ واألوالدوسنعلم أف فرعوف كاف يستحى النساء  للخدمة واالستعباد ويق
 "(ٙٓٔ)" قَاَؿ ِإف ُكنَت ِجْئَت ِِبيٍَة فَْأِت هِبَا ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقَْب 

 .دقا َب دعواؾ، فبّْب لنا احلجة الواضحةأى: إف كنت صا 
 "(ٚٓٔ)" فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف مُِّبٌْب 

، فموسى دل يفعل كالسحرة بسَب عصاه وراء حجاب ٍب فجأة ، أى أف األمر حدثيسموهنا إذا الفجائية :(إذا)
 .إظهار احلجة والبينةادلناظرة و  ؼلرجها ذلم، بل فجأة ٙبولت العصاة لثعباف ىنا َب مقاـ

فبعضهم يذكر أهنا إذا  –هللا أعلم بصحتها  -ىو احلية الكبّبة ، وبعض ادلفسرين يذكروف فيها أشياء  :والثعباف
وىذه أمور ال ، ت َب اإلسكندرية وذيلها ابلقاىرة: أهنا كانوقيل ،اف طرفها األعلى عند أعلى القصرفتحت فاىا  فك
فاحلية الٌب تلقم كل  ،هبذه احلباؿ والعصا الٌب ستتحوؿ: أهنم جاءوا بثبلٜبائة بعّب يضاوقالوا أ ،نصدقها وال نكذهبا

مبْب، ٙبوؿ لثعباف فعبل حقيقى، وليس من ابب التخييل  فادلهم أنو ثعباف عظيم ذلك كي  تكوف مساحتها ؟!!
 ، فهذه أوؿ اآلايت، ودل ؼل  موسى ؛ ألنو قد تدرب، عليهم
  ،نساف َب ادلراتب ؛ ليصل للكماؿو ادلَُرىب الذى يدرّج اإلمن معاىن الرب أنولذلك 

 :فَببية موسى مرت بثبلث مراحل وأدت دلرحلة رابعة ىى النتيجة والثمرة
" َوَما تِْلَك  ، وىذه كانت منذ لقى هللا جل وعبل وأمره إبلقاء عصاه ىى مرحلة اإلستقرار النفسى ادلرحلة األوذل : ػػػٔ

َها َوَأُىشُّ هِبَا َعَلٰى َغَنِمي َورلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرٰى * قَاَؿ َأْلِقهَ بَِيِميِنَك اَي ُمو  ا اَي ُموَسٰى * َسٰى * قَاَؿ ِىَي َعَصاَي َأتَػوَكَّأُ َعَليػْ
 "  اأْلُوذَلٰ  ِسّبَتَػَها َسُنِعيُدَىا ٰى * قَاَؿ ُخْذَىا َواَل َٚبَ ْ فَأَْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسعَ 

: أهنا من النوع الساـ جدا أى خذىا وىى حية، فاحلية وإف كانت ثعباف صغّب، إال أف بعض أىل العلم قاؿ:  خذىا
، فهى ليست إلىبلكك بل وإف أخذىا ستعود عصا، فهو أُِمر أف أيخذ العصا وىى حية، وىذا ما جعلو يهرب، 

 اَل  ُموَسىٰ  ايَ  ۗ  " َوذلَّٰ ُمْدِبًرا َودَلْ يُػَعقِّْب آلية األخرى ؛ ألنو َب افهنا أمر أبال ؼلاؼ ، فتواذل الصدمات يُقّوي ! لَببيتك
 " اْلُمْرَسُلوفَ  َلَديَّ  ؼَلَاؼُ  اَل  ِإّنِ  َٚبَ ْ 



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

67 

أف يُذّكر اإلنساف نفسو إبؽلانو؛  ، البدلذا عندما أتتينا ادلصائب ،مرسٌل فاستعلي بذلك على ادلصاعبفأنت  
ٍب أمر موسى ، على الثبات استشعار معية هللا ، فمما يعْبخلوؼ عندهفلما أخذىا قلَّ ا، ليتخطى تلك ادلصاعب

َنا َأْو َأف َيْطَغٰى "ابلذىاب إذل فرعوف فقاؿ موسى   " رَبػََّنا ِإنػََّنا طَلَاُؼ َأف يَػْفُرَط َعَليػْ
 َأمْسَعُ  َمَعُكَما ِإنَِِّب  ۗ   " قَاَؿ اَل َٚبَافَاحلق ىي خوؼ من الطاغية ، واحلل أف تعلم أنك على ا : إذف ادلرحلة الثانية ػػػٕ

 .ابلتبلشي ، فيبدأ اخلوؼالـز ذلك معية هللا بتأيده ونصره، ومن "َوَأَرىٰ 
 ، وثق ٗبنهجك فاعرؼ من أنت، وثق اب جل وعبل، ىي إعبلمو ببطبلف ما عليو اخلصم و  :وتبدأ ادلرحلة الثالثة ػػػ ٖ
والثالثة بّْب لو  ،ؾ دعما لو ابدلعية وأنو على احلقٍب أصبح ىنا، ر كاف خائفا فوذل ىاراب ودل يعقبففى أوؿ األم -

" َواَل ، رغم أنو ىالو إال أنو علم أنو ابطل ما فعلوه َمّر عليو اخلوؼ كهاجس بطبلف ما عليو اخلصم ؛ وذلذا دلا رأى
، م موسى احلق الذى عليو وثبتقد عل، ففلن ػُلّصلوا مطلوهبم، ولن يفروا شلا ؼلافوف يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى "
  .وعلم أف خصمو على الباطل

" قَاَؿ َكبلَّ ِإفَّ َمِعَي ، " إاّن دلُدرَُكوف"، دلا ترائى اجلمعاف قاؿ أصحاب موسى جة والثمرةىى النتي :ادلرحلة الرابعة ػػػٗ
 " َكبلَّ ِإفَّ َمِعَي َريبِّ َسيَػْهِديِن "وبْب  " " َوذلَّٰ ُمْدِبًرا َودَلْ يُػَعقِّبْ ، فاستشعر الفرؽ ما بْب  َريبِّ َسيَػْهِديِن "

 " َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفِسي" فالفرؽ الكبّب حدث ابلَببية -
، ( أف تضع نفسك َب ادلوق  ادلخي  ولذلك من عبلجات األطباء النفسيوف َب مسألة الرىاب اخلوؼ )ادلواجهة 

 .فادلبالغة َب اإلحساس تقل ،لوف : كثرة ادلساس ٛبُيت اإلحساسفتربأ ، لذا يقو 
 "(ٛٓٔ)" َونَػزََع َيَدُه فَِإَذا ِىَي بَػْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن 

 " َوَأْدِخْل يََدَؾ ُب َجْيِبَك َٚبُْرْج بَػْيَضاَء ِمْن َغّْبِ ُسوٍء "، كما قاؿ هللا أى أخرج يده :نزع يده
 .أى منّبة ال مرض فيها :بيضاء

 "(ٜٓٔ)َعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم " قَاَؿ اْلَمؤلُ ِمن قَػْوـِ ِفرْ 
كما قاؿ تعاذل ُب غّب ىذا  ،ذي يظهر أنو كبلـ ادلؤل، وقد يكوف كبلـ فرعوف، والىنا ظهر ادلؤل يُهّيجوف فرعوف 

َذا َلَساِحٌر َعِليٌم  "ادلوضع   .عْب بومؤله  تناقلوا القوؿ مقتنفكأف  فرعوف و  ،"  قَاَؿ ِلْلَمئَلِ َحْوَلُو ِإفَّ ىَٰ
ْن َأْرِضُكْم َفَماَذا أَتُْمُروَف   "(ٓٔٔ)" يُرِيُد َأف ؼُلْرَِجُكم مِّ

خرجكم لي دلاذا جاءكم هبذه الدعوة اجلديدة؟، كأنو يقوؿ ىل تعلموف أف يهّيجهم على موسى عليو السبلـأراد 
 سة وادلاؿ. ، اافظة على الرايىذا من أشد الدواعى لَبؾ الداينة، و وؽللك بِب إسرائيل مكانكم

 .اف قد حدث لفرعوف اهنزاـ نفسيّ ؟ وىنا كفبما ُتشّبوا علّي من الرأي :َفَماَذا أتَُْمُروفَ 
 .أنو من كبلـ ادلؤل لو على طريقة احلديث مع الطغاة واجلبارين بلهجة تعظيم لو وقيل :

 "(ٕٔٔ) ُتوَؾ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليمٍ أيَْ  (ٔٔٔ)" قَاُلوْا َأْرِجْو َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ُب اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن 
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 .من ػلشر أى غلمع لك الناس َأْرِسْل :
 .اء التفسّب يقولوف مدائن الصعيدمدائن مصر ، وبعض علم :ُب اْلَمَداِئنِ 

 .نده علم ابلسحر ، قوى َب صناعتوأى ع أيَْتُوَؾ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم :
 "(ٖٔٔ)وْا ِإفَّ لََنا أَلْجًرا ِإف ُكنَّا ضَلُْن اْلَغالِِبَْب " َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف قَالُ 

 :وقاؿ، ، فأجاهبم فرعوف؟هبذا السحر ، وانتصران عليوىل لنا مكافأة إف غلبنا موسى
 "(ٗٔٔ)" نَػَعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبَْب 

فهم أتوا يريدوف الدنيا، ، ابدلناصب ل وستكونوف من ادلقربْب، بأى لكم مكافأة ، وليس ذلك فحسب :قاؿ نعم
 .ناصب العالية وادلكافآت العظيمة، من ادلفوعدىم الدنيا كلها

 "(٘ٔٔ)" قَاُلوْا اَي ُموَسى ِإمَّا َأف تُػْلِقَي َوِإمَّا َأف نَُّكوَف ضَلُْن اْلُمْلِقَْب 
" أف ىذا فيو بعد ؛ ألهنم قالوا بعدىا  ، وأرىىذا ٚبيّب وأهنم أتوا بثقة، وبعض أىل التفسّب قالوا: أهنا أتداب معو 

قالوا ذلك على سبيل ، وىو ليس بعزيز، فاألقرب أهنم اثقوف َب نصرىم حٌب أقسموا بعزتوفهم و  ،فبعزة فرعوف "
 .الثقة ابلنصر؛ كربًا وإظهار للجبلدة

 "(ٙٔٔ)َوَجاُءو ِبِسْحٍر َعِظيٍم " قَاَؿ أَْلُقوا فَػَلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُْبَ النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم 
 .شأهنم ؛ ألف معو التأييد اإلذلىعلى سبيل ادلشاكلة أنو واثق ال يباذل هبم ؛ استحقارًا ل :قَاَؿ َأْلُقواْ 

دراؾ، فَبى الشىء على غّب فالسحر وقع على أهنم خّيلوا ذلم، فالعْب دل تعد صحيحة اإل :َسَحُروْا َأْعُْبَ النَّاسِ 
وسلم   أدخل الشيطاف بعض الكلمات َب كبلـ الوحى كبلـ الرسوؿ صل هللا عليوَب قصة الغرانيق كما ،  حقيقتو

 .فسمعوه كامبل فسجدوا معو
ولكنو مسعها بسبب إلقاء  ،ؼلتل  اثناف فيقوؿ أحدعلا لآلخر: أنت قلت ذلك وىو دل يقل فقد "إف الشيطاف ينزغ "
 .ذلكإف كانت ليست ك و ،ثعابْبباؿ والعصّي تتحرؾ كأهنا الشيطاف ، فرأوا احل
 .ىم وأفزعوىم ٗبا فعلوا من السحرأى أرعبو  َواْستَػْرَىُبوُىْم :

 .فهو سحر عظيم َب أعْب الناظرين  ،حر عظيم عند من رأه سحر َٚبْييلىس :َوَجاُؤوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم 
َنا ِإذَل ُموَسى َأْف أَْلِق َعَصاَؾ فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُ    "(ٚٔٔ)َما أيَِْفُكوَف " َوَأْوَحيػْ

َنا إِ   .رمها ، فرماىا موسى عليو السبلـأى اِ  :ذَل ُموَسى َأْف َأْلِق َعَصاؾَ َوَأْوَحيػْ
لع عصيهم وحباذلم، ويقاؿ تلق ، أي : تلقم وتلهم ) ٗبعُب : تبتفإذا احلية تلق ، أي فَِإَذا ِىَي تَػْلَقُ  َما أيَِْفُكوَف :
 .واحد(، أي: االبتبلع َب سرعة

 .ها سلّيلة َب أعْب الناظرين فقط، فهى كما ىى لكنىو أشد الكذباإلفك : و 
 "(ٛٔٔ)" فَػَوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف 
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 .بت فتبّْب صدؽ موسى عليو السبلـأى ظهر وث فَػَوَقَع احْلَقُّ :
  .رةّْب بطبلف ما صنعو ىؤالء السحفتب َوَبَطَل َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف :

 "(ٜٔٔ)" فَػغُِلُبوا ُىَناِلَك َوانْػَقَلُبوا َصاِغرِيَن 
 .بلـ َب ىذا ادلشهد وىذه الواقعةأى ُىزموا وانقلبوا صاغرين ، وانتصر موسى عليو الس فَػغُِلُبوْا ُىَناِلَك :

 .أى رجعوا أذالء مقهورين مغلوبْب َوانَقَلُبوْا َصاِغرِيَن  :
 "(ٕٓٔ)يَن " َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجدِ 

ليس داخبل َب ، دوده، فعلموا أف ما جاء بو موسى، وىم علماء ابلسحر يعلموف حفلما عاين السحرة ىذا ادلشهد
 جل وعبل، دلا رأوا ىذه َخّروا سجدا  ، فما كاف منهم إال أفىذا األمر، بل ىو حق ال ابطل، كما ؼليلوف ىم للناس

ا خالطت بشاشتو القلوب، ودل يوجد مانع ؽلنعو من الظهور، ظهر على ، وَب ىذا دليل على أف اإلؽلاف إذاآلايت
 .اجلوارح مباشرة، فالقلب عامر ابإلؽلاف

 "(ٕٔٔ)" قَاُلوْا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَْب 
 آمنوا برب العادلْب . 

 "(ٕٕٔ)" َربِّ ُموَسى َوَىاُروَف 
 فهو ادلستحق للعبادة دوف غّبه من اآلذلو ادلزعومة 

ُتْم ِبِو قَػْبَل َأْف َآَذَف َلُكْم ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر َمَكْرُٛبُوُه ُب اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمنػْ " قَ   َها َأْىَلَهااَؿ ِفْرَعْوُف َآَمنػْ
 "(ٖٕٔ)َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف 

ُتمْ  يزعم أف  وكأنو، واالستنكار دلا أتوا بووعد يتوعدىم ويسأذلم على سبيل الت :ِبِو قَػْبَل َأْف َآَذَف َلُكمْ  قَاَؿ ِفْرَعْوُف َآَمنػْ
 .اإلؽلاف ػلتاج دلوافقة

َها َأْىَلَها  ، عاد دلناورة السياسة، واللعب على أعصاب اجلماىّب :ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر مََّكْرُٛبُوُه ُب اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوْا ِمنػْ
ة الناس وىى يلة ومكيدة ومكر مدبر ؛ خلدع، ويعلن أف ىذا حولن يكوف لكم مكاف َب ىذه الدولةسيطردوكم 

 ، رغم أف فرعوف ىو من أتى هبم !اتفاؽ موسى مع ىؤالء
 .ما ػلل بكم من العقاب والنكاؿ َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف :

 "(ٕٗٔ)" أَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخبَلٍؼ ٍبَّ أَلَُصلِّبَػنَُّكْم َأْٝبَِعَْب 
ْن ِخبلٍؼ : ألَُقطَِّعنَّ  ، واليد اليسرى مع الرجل اليمُب ،أبف يقطع اليد اليمُب مع الرجل اليسرى َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ

 .اع النكاؿ فيفقد اإلنساف توازنووىو من أشد أنو 
 .والتفسّب اآلخر الضعي  وىو: أى دلخالفتكم ذل 
 .ا على جذوع النخل ؛ تنكيبل بكم، وترىيبا لكل من يشاىديعأى ألعلقنكم ٝب :أُلَصلِّبَػنَُّكْم َأْٝبَِعْبَ  ٍبَّ 
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ليل هنايتو فلم يعد لديو شىء ، وىذا دإف عجزوا َب مقاـ احلجة والبياف، جلأوا للعن  وىنا دليل على أف الظلمةػػػػػ 
 . ابلفكر فإف جاهبو ابلعن  ثّبتو، وإف كاف الفكر ابطبلإال آخر، فالفكر ال غُلابو

 "(ٕ٘ٔ) ِإذَل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَف " قَاُلوْا ِإانَّ 
 .لسحرة بعد إؽلاهنم وبعدما توعدىم، ال نباذل بوعيدؾ، فإان لربنا راجعوفرد ا

 .أى راجعوف إذل هللا جل وعبل ُمنَقِلُبوَف:
آلخرة دنيا واوال ، وأنو ىناؾ حياة أخرىفهم علموا أهنا حياة منقضية فَاْقِض َما َأنَت قَاٍض"وَب آية أخرى قالوا " 

الروح  ،فاجلسد يفُب، والروح ال تفُب ، فادلوت مفارقة الروح للجسدمستمرة فيها احلياة، لكن لكل حياة شأف يعنيها
، وىى ناؾ حياة أخرى ال سيطرة لك عليها، فهما أنت قاض َب ىذه احلياة الدنيافاقِض  ،ابقية وحياة الروح التفُب

 .ستطيع أف تقِض علينا َب اآلخرة، فلن تمن القضاء علينا فيهااة وُمّكنت أطوؿ وأبقى فإذا قضيت ىذه احلي
حياة دنيا، وبرزخ، )، ولكن احلياة قسمت ألقساـ ذا داللة على استمرار حياة الروح، فالروح ال ٛبوتوُب وى -

 .لبدف،  وحياة الروح مستمرة ولكن لكل حياة ما يناسبها من ا( وآخرة
ًرا َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمَْب  " َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأفْ  َنا َصبػْ  "(ٕٙٔ)آَمنَّا ِِباَيِت رَبَِّنا َلمَّا َجاَءتْػَنا رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ
 ا جاءتإال إؽلاننا ِبايت هللا دل ،كره مناأى ما تعيب وتنكر علينا وت :ِت رَبَِّنا َلمَّا َجاَءتْػَناَوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْف آَمنَّا ِِبايَ 
 .على يد موسى عليو السبلـ

وفرعوف يعد  ،من أعلى ادلناقب لئلنساف وأفضلها، اتباع احلق، وىذا أى ليس لنا عيب عندؾ، إال أننا اتبعنا احلق -
ُهْم ِإالَّ َأف يُػْؤِمُنوا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد "ىذا الكبلـ عيبا ويذمهم بو كما َب قولو   " َوَما نَػَقُموا ِمنػْ

ًرا :رَبػَّ  َنا َصبػْ ، ادلوق  ؛ ألهنم أماـ أكرب طاغية واإلفراغ ىو الصب الكثّب الذى يغمرىم ؛ لصعوبة َنا َأْفرِْغ َعَليػْ
 .من الصرب جملاهبة ما سيأتيهم بوفيحتاجوف لكثّب 
، كما َب قوؿ راألمىنا دعوا ابلثبات على  ،ـ منقادين ألمرؾ متبعْب لرسولكأى أمتنا على اإلسبل َوتَػَوفػََّنا ُمْسِلِمَْب :

 .إذا جاء موعد وفاتى توفُب مسلماأى  ،" تَػَوفَِِّب ُمْسِلًما َوَأحْلِْقِِب اِبلصَّاحلَِِْب "يوس  عليو السبلـ 
تُِّل قَاَؿ َسنُػقَ   " َوقَاَؿ اْلَمؤلُ ِمن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف أََتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوْا ُب اأَلْرِض َوَيَذَرَؾ َوآذِلََتكَ 

 "(ٕٚٔ)أَبْػَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُىْم َوِإانَّ فَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف 
ظهر الكرباء ىنا مرة أخرى زلرضْب لفرعوف وىم أىل اإلنتفاع دائما فكل ملك حولو  َوقَاَؿ اْلَمؤلُ ِمن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف :

احلة ألهنا ىى ادلوجهو فهنا ىى مهيجة دلصلحتها فبقاء رلموعة من ادلنتفعْب ولذلك من الدعاء للسبلطْب البطانة الص
 شيء.ء ذلم رغم علمهم أنو ليس على فرعوف بقا

 .أتَبؾ موسى وقومو :َأَتَذر
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التفريق بْب الوالد ووالده والرجل : ىو والفساد ادلقصود ىنا، لينشروا َب األرض الفساد  لِيُػْفِسُدوْا ُب اأَلْرِض:
 .ع الُفرقةتو بتشتيت الشمل وإيقا وزوج

 .على أف فرعوف كاف يعبد األصناـ فهذا يدؿ َويََذَرَؾ َوآذِلََتَك:
 ." كاف فرعوف يَعبد األصناـ ، فكاف يُػْعَبُد ويَػْعُبْد "كما قاؿ احلسن : 

 " كاف يعبد البقر ، فقيل أنو دلا كاف يرى البقر مارا يسجد لو ، ويسجد الناس تبعا لو " وقاؿ سليماف التيمى : 
 " أنو كانت لو ٝبانة )قالب السلسة ( هبا صورة بقرة كاف يسجد ذلا " .بعض أىل العلم : وقاؿ 
 .بدا فإف دل يعبد هللا عبد غّبهفالعبادة أمر فطرى َب النفس فاإلنساف مفطور على أف يكوف ع -

 .أى أبناء بُب إسرائيل الذكور قاؿ َسنُػَقتُِّل َأبْػَناَءُىْم :
ونوع من العذاب ؛ ألف  ،تعماؿ النساء من العدو َب اخلدمة، إذالؿأى نستبقيهم للخدمة ، فاس :َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُىْم 

ُوَف َأبْػَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءَُكْم  اآلايت األخرى أتت عن العذاب ِلُكم َوُب  ۗ  "َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذٕبِّ  َببَلءٌ  ذَٰ
ة َب يد العدو ، أىوف من وقوعها أسّب فموت ادلرأة حينها ،ستحياء النساء للخدمة من العذابا، ف" َعِظيمٌ  رَّبُِّكمْ  مِّن

 .يفعل هبا ما شاء
 .لطافمستعلوف عليهم ابلقهر والغلبة والس َوِإانَّ فَػْوقَػُهْم قَاِىُروَف:
 فقاؿ موسى لقومو :

 "(ٕٛٔ)ثُػَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَْب " اْسَتِعيُنوا اِبّللَِّ َواْصرِبُوْا ِإفَّ اأَلْرَض ّلِلَِّ يُورِ 
 " َأَتَذُر ُموَسى "ولكن دل يقل سأقتل موسى رغم أهنم قالوا " َسنُػَقتُِّل " َب اآلية السابقة قاؿ 

 من موسى " كاف فرعوف قد مؤلكما قاؿ سعيد بن جبّب : وقع أف يقوؿ: سأقتل موسى ؛ لكنو ُمؤل رعبا منو،  فادلت
" َسنُػْلِقي ُب قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا وسبب ىذا اخلوؼ كما قاؿ تعاذل ، " رعبا ، فكاف إذا رأه  ابؿ كما يبوؿ احلمار

 .الرُّْعَب" 
وكلما ابتعدت عن ادلنهج  ، أُلقى الرعب َب قلب خصمك كلما التزمت ادلنهج احلقفأنت على ادلنهج احلق ، و 

" حديث أىب داود حديث ثوابف أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :والدليل ونُزع الرعب من قلبو . ، استخ  بك العدواحلق
 ولينزعنَّ هللا ِمن صدور عدوِّكم ادلهابة منكم، وليقذفنَّ هللا ُب قلوبكم الَوَىن. فقاؿ قائل: اي رسوؿ هللا، وما الَوْىن؟ 

نيا، وكراىية ادلوت"قاؿ   .: حبُّ الدُّ
" وُجعل الصَّغار والذلة على من وعند البخارى  قاؿ النىب ، من تركنا شرعو فاستخّ  العدو بنايَبكنا بل ضلن فا دل 

 .قدار ادلخالفة يقع الذؿ والصغارفبم ،خال  أمري "
ابليقْب  النفع واإلستعانةاإلستعانة اب جل وعبل وطلب العوف من هللا وحده َب دفع الضر وجلب  اْسَتِعيُنوا اِبّللَِّ :

ثقة اب أنو  ، فاإلستعانةه الناس سيكوف طادلا أراده هللا، وما شاء هللا كاف وإف دل يشاؤ القلىب، أف ادلعْب القادر ىو هللا
 .سيحقق لك حاجتك
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لم ، والعةادة القلبية، فالصرب على الطاعة، والصرب عن ادلعصية، والصرب على األقدار ادلؤدلالصرب رأس العب َواْصرِبُوْا :
 .أبف النصر مع الصرب
 .ك  ليست ملك لفرعوف وال غّبهاصربوا إف األرض مل ِإفَّ اأَلْرَض ّلِلَِّ :

وعبل فاألرض فباإلستعانة اب والصرب بكل أنواعو ودرجاتو والعبادة اخلالصة  جل  يُورِثُػَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه :
 .يورثها هللا لعباده

فبلبد من إخبلص العبادة  على كل مستوايت  فهذا مآؿ األمر، التمكْب لعباده ادلتقْب . ُمتَِّقَْب :َواْلَعاِقَبُة ِللْ 
، واخللل َب واحدة ، تؤدى للهزؽلة كوف من أىل التقوى، فالنصر والتمكْب ذلموأف ن ،العبودية قوال وفعبل وقلبا

 ولتأخّب النصر .
تَػَنا قَاَؿ َعَسى رَبُُّكْم َأْف يُػْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ُب " قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف أتَْ  تِيَػَنا َوِمْن بَػْعِد َما ِجئػْ

 "(ٜٕٔ)فَػيَػْنظَُر َكْيَ  تَػْعَمُلوَف  اأْلَْرضِ 
تَػَنا: ة من تقتيل األبناء وإستحياء النساء ابتلينا هبذه الببلءات الكثّب  قَاُلوْا ُأوِذيَنا ِمن قَػْبِل َأف أتَْتِيَػَنا َوِمن بَػْعِد َما ِجئػْ

 .أتتينا اي موسى ومن بعدما جئتناوإذاللنا وإستعبادان من قبل أف 
 فقاؿ ذلم انصحا ومبشرا وموعدا بوعد هللا الصادؽ ، فمن يُهِلك العدو ىو هللا  : قَاَؿ َعَسى رَبُُّكْم َأف يُػْهِلَك َعُدوَُّكمْ 

 .فادلستخِل  ىو هللا َوَيْسَتْخِلَفُكْم:
ولكنها صورة أخرى من  حٌب َب مقاـ اإلستخبلؼ ، فليس لفضلك عند هللا ، وال استحقاقك ذلذا األمر ،  :تَػْعَمُلوفَ 

 صور اإلبتبلء ؛ لينظر هللا جبل وعبل أتكفروف أـ تشكروف ؟!
يكوف ذلم منطلقات ، أنو ؽلكنهم الَباخى ، فيتناسوا العبادة والتقوى ، و ظنوف عندما يصلوا دلرحلة التمكْبفالناس ي

  .السريعة ، فسنْب التمكْب قصّبة أخرى ، حٌب تقع اذلزائم
فليس   اْلُمنَكِر" "الَِّذيَن ِإف مَّكَّنَّاُىْم ُب اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّبَلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعنِ ولذلك قاؿ هللا

 .يس دليل على أهنم ذوا علم ورؤاي وتركوا التعبد ولكن لينظر كي  تعملوف التمكْب للشعور ابلقيادة ول

ِنَْب َونَػْقٍص مِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروفَ )   (  (ٖٓٔ) َوَلَقْد َأَخْذاَن آَؿ ِفْرَعْوَف اِبلسِّ
 أي عاقبنا .  : َوَلَقْد َأَخْذانَ 
ِنَْب : ء من هللا ، و ىو من سلالفة منهج هللا تعاذل ، فؤلمور تضيق على اخللق أي ابجلدب و القحط و ىو إبتبل اِبلسِّ

 لعلهم يرجعوف إذل هللا و يتعظوف . 
 لَْيَستِ » : )ال يشَبط أف ال يكوف فيها مطر ، فقد يوجد ادلاء و لكن ال ينبت الزرع ، كما ُب حديث  السنة :
ًئا اأَلْرضُ  تُػْنِبتُ  َوالَ  َوٛبَُْطُروا ٛبَُْطُروا فْ أَ  السََّنةُ  َوَلِكنِ  ٛبَُْطُروا الَ  أبَِفْ  السََّنةُ   .مسلم رواه«. َشيػْ

 فحْب ال تُنبت األرض لن يكوف عناؾ نبات و لن تعيش احليواانت ، فيتضرر اإلنساف بنقص النبات و احليواف .
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 عوقبوا أبف الثمرات اخلارجة  تكوف قليلة . الثََّمَراِت : مِّن َونَػْقصٍ 
لعلهم يتعظوف و يتذكروا ، و يعلموا أنو عقاب من هللا على كفرىم فيتوبوا ، فالبيئة من حوذلم مهيئة  ذَّكَُّروَف :يَ  َلَعلَُّهمْ 

للرخاء ، من أرض خصبة لنهر النيل ، و لكن مع ذلك دل ٚبرج الثمار ، فلعلهم يَػَتفكروا ، فيتساءلوا عن السبب ، 
 رفوا أف اللـو عليهم بسبب كفرىم.فيع

َا طَ  فَِإَذا)  ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيػَُّروْا ٗبُوَسى َوَمن مََّعُو َأال ِإظلَّ ُ َجاَءتْػُهُم احْلََسَنُة قَالُوْا لََنا َىِذِه َوِإف ُتِصبػْ اِئُرُىْم ِعنَد اّللَّ
 ( (ٖٔٔ) َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم الَ يَػْعَلُموفَ 

 ٗبعُب اخلصب و النماء . احلََْسَنُة :
 بَػْعدِ  ِمنْ  ِمنَّا َرْٞبَةً  َأَذقْػَناهُ  َولَِئنْ أعطيناىا إبستحقاؽ لنا ، أي أننا نستحقها ألننا عادلوف ابلزراعة ، ) : َىِذهِ  لََنا قَالُواْ  

 ( .َلْلُحْسَُب  ِعْنَدهُ  رل  ِإفَّ  َريبِّ  ِإذَل  رُِجْعتُ  َولَِئنْ  قَائَِمةً  السَّاَعةَ  َأُظنُّ  َوَما رل  َىَذا لَيَػُقوَلنَّ  َمسَّْتوُ  َضرَّاءَ 
ُهمْ  َوِإف  : يتشاءموا ٗبوسى و من معو ، ما  مََّعوُ  َوَمن ٗبُوَسى َيطَّيػَُّرواْ ٗبعُب اجلدب و القحط و األمراض .  َسيَِّئٌة : ُتِصبػْ

َا َأالػلدث لنا بسببكم ، أنتم شر لنا ، و ىذا دأب أىل الكفر يظنوف أف أىل اإلؽلاف سبب كل شر يقع ذلم .   ِإظلَّ
ُ : دَ ِعن طَائُِرُىمْ   أي شؤمكم مبلـز لكم بسبب كفركم و معصيتكم . اّللَّ
 ، قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم ) الطّبة شرؾ ، الطّبة شرؾ ( .  و لقد هُنينا عن التشاـؤ و التطّبػػػ 

 ) اللهم ال خّب إال خّبؾ ، و ال طّب إال طّبؾ ، و ال إلو غّبؾ ( ػػ ابلقوؿ :ٔو علينا دفعها : 
ابإلعتماد على هللا و حسن التوكل عليو و أف ال يصدان ىذا عن فعل األمر  ، ففي حديث معاوية بن  لفعل :ػػ ابٕ

ـُ، َجاءَ  َوَقدْ  اِبجْلَاِىِليَِّة، َعْهدٍ  َحِديثُ  ِإّنِ  ، اّللَِّ  َرُسوؿَ  ايَ : قُػْلتُ احلكم السلمى   اْلُكهَّاَف، أيَْتُوفَ  رَِجاال ِمنَّا َوِإفَّ  اإِلْسبل
نػَُّهمْ  َفبل ُصُدورِِىمْ  ُب  غلَُِدونَوُ  َشْيءٌ  َذِلكَ : "  قَاؿَ  ؟ يَػَتطَيػَُّروفَ  رَِجاؿٌ  َوِمنَّا:  قَاؿَ " .  أتَِِْتِمْ  َفبل: " قَاؿَ  ، فبل  " َيُصدَّ

 تصدان الطّبة عن الفعل .
عة فيها ساعة ضلس ، ( ، أو يقولوف اجلم ٖٔمثل التشاـؤ من رقم )  و ادلتشائموف يتشاءموف أبمور ال تدعو لذلك ،

  ابلرغم من أهنا فيها ساعة إجابة ، فيتوعلوف ُب صدورىم  أشياء غّب حقيقية .
 ُقصر لفظ الطّبة بعد ذلك على التشاـؤ فقط ، و كلمة طار لغًة : تعُب احلظ .و 

 ( "َواْلَفَرسِ  َواْلَمْرَأةِ  لدَّارِ ا َفِفي َشْيءٍ  ُب  الشُّْؤـُ  َكافَ  ِإفْ "قد ػلدث إشكاؿ ُب قوؿ النىب صلى هللا عليو و سلم : )
 للعلماء فيها أتويبلف :

 الشـؤ ىنا ٗبعُب الضيق ، فادلرأة غّب ولود ، و الدار ضيقة ، و الدابة ٙبرف و َشوس . األوؿ :
 :أف هللا قد يقدر بعض األقدار ادلؤدلة ٗبصاحبة ىذه األشياء ، فمثبل  و ىو األقرب : الثاىن :
، فهل السيارة السبب ؟ ال ، فهذه ىي الطّبة و ىذا دل يُثبتو الشرع لما ٚبرج هبا ٙبدث مشكلة تشَبى سيارة و كػػ 

 و دل يدؿ عليو القدر ، بل تقع ىذه األقدار ادلؤدلة ٗبصاحبة ىذه السيارة ، و احلل بيعها .
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هللا أف تقع ىذه  ػػ كذلك بعض الدور ، يشَبى الدار فتقع لو فيها إبتبلءات كثّبة ، فهذا ليس منها بل قدر
 اإلبتبلءات فيها ، و احلل تركها .

ػػ و كذلك ادلرأة ، فاألقدار من هللا ، و الشريعة حثت على حسن ادلصاحبة و ٚبّب ما يصاحب ، حٌب ال يقع لو 
 الضرر معها ، و تصور أهنا السبب طّبة  ، و إظلا األقدار تقع ٗبصاحبة ىذه األمور .

، فادلرض بقدر هللا ، و الفرار من  «األسد من فرارؾ اجملذـو من فر» عليو و سلم : و كما قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا
 اجملذـو من األخذ ابألسباب .

َا َأال  ما يصيبهم إظلا بتقدير هللا ذلم و عليهم ، و لكنهم ال يعلموف أف  يَػْعَلُموَف : الَ  َأْكثَػَرُىمْ  َوَلِكنَّ  اّللَُّ  ِعندَ  طَائُِرُىمْ  ِإظلَّ
 ال دخل لو ُب أقدارىم ، ألف النافع و الضار ىو هللا . موسى

 ( (ٕٖٔ) َوقَاُلوْا َمْهَما أَتْتَِنا ِبِو ِمن آيٍَة لَِّتْسَحَراَن هِبَا َفَما ضَلُْن َلَك ٗبُْؤِمِنْبَ ) 
 لبينة . العبلمات الواضحة افقالوا لو ذلك على جهة العناد على الرغم من  بِِو : أتَْتَِنا َمْهَما َوقَاُلواْ 
 تدؿ على تكرار الشرط جلواب شرطو . : َمْهَما

اآلايت ، فمهما أتتينا من  من ىنا تفيد العمـو ، فهى بيانية تنسحب على كل اآلايت ، و تدؿ على عمـو آيٍَة : ِمن 
 آايت لن نؤمن لك .

 فتصيبنا ابلسحر لتصرفنا عما ضلن فيو فنتبعك . هِبَا : لَِّتْسَحَرانَ  
 فلن نصدقك مهما أتيتنا ، و ىذا قمة العناد . ٗبُْؤِمِنَْب : َلكَ  ضَلْنُ  َفَما

ـَ آاَيٍت مَُّفصَّبلٍت َفاْسَتْكبَػُروْا )  وََكانُوْا قَػْوًما فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَف َواجْلََراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ
 ( (ٖٖٔ) رلُّْرِِمْبَ 

 . أتت اآلايت ، تلى اآلايت
 ب العقوبة ذلم لكفرىم و عنادىم.أي من اب َعَلْيِهُم : فََأْرَسْلَنا

قيل ادلاء الكثّب الذى يُغرؽ ، وقيل ما كاف ًمهلكا ، كل شيء ُيسمى طوفاف ، سواء كاف سيل ، أو ما  الطُّوفَاَف : 
َها َفطَاؼَ كما ُب قولو تعاذل : )يطي  هبم فيهلكهم ،    ( ، .اَنئُِموفَ  َوُىمْ  رَّبِّكَ  مِّن طَاِئ ٌ  َعَليػْ

 أغرؽ الطوفاف زروعهم و ٜبارىم ، و قيل أغرؽ بيوت قـو فرعوف ، فكاف الفرعوىن ُب بيتو يغرؽ ماًءا و بيت من ىو
 من قـو موسى ٔبانبو ليس بو ماء.

 و لكنهم كانوا يعاندوف رغم اآلايت و ال يعتربوف .
 دوف للحق.مرتكبوف للمعاصى ال يهتأي  رلُّْرِِمَْب : قَػْوًما 

ْجَز لَنُػْؤِمَننَّ َلَك َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الّرِْجُز قَاُلوْا اَي ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ٗبَا َعِهَد ِعنَدَؾ لَِئن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ ) 
 (( ٖٗٔ) َولَنُػْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِب ِإْسَرائِيلَ 
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، ع الطوفاف وانتفع النبات ابدلاء، وأنبت وأخرج ٜبرهموسى رُف ، فلما دعى موسىأتى الطوفاف على الزروع ليفسدىا
 عليهم اجلراد ليأكل ، فأرسل هللااإلؽلاف ٗبوسى عليو السبلـ، فلما اطمأنوا على زرعهم رفضوا ُوجد اصوؿو 

الدعاء  ، فرجعوا دلوسى يطلبوفسق  البيوت واألبواب والنوافذ ، حٌب اخلشب ُبزلاصيلهم، فما ترؾ ذلم إال القليل
كاف ىناؾ بقية من الثمار فخزنوىا، و عادوا لرفض ، و  فدعى ذلم ألنو حريص على ىدايتهم، فرفع عقوبة اجلراد ،

 اإلؽلاف.
، و قيل ىي دابة أبجسادىم و بعّبىم، بو السوس فتخرج شلا خزنوه فتأكلوفأرسل عليهم القمل و قد قيل أهنا تش ػػػػػ

يطلب إرساؿ بُب إسرائيل ، فدعاء من موسى، فيدعوا ذلم ، فتنكش  الغمةيتضرروا و يطلبوا الفتمص دماءىم ف
 فّبفضوا.

ضفادع ، فسمع فرعوف ضفدع ينق، فقاؿ أحد جلسائو: ويٌل لك من ىذا، فقاؿ فرعوف: و ما فأرسل عليهم الػػػػ 
ذا تكلم أحدىم ، حٌب إمالضفدع شيئا إال دخلو حٌب القدور، و إمتؤلت التنانّب هبفأصبحوا و ما ترؾ  يغُب ىذا ؟!، 

 اآلية. ، فانكشفترروا فطلبوا من موسى أف يدعو ذلم، فتضدخل الضفدع ُب فمو
لّبفع كوب ادلاء لفمو فينزؿ دما، و حٌب  ، حٌب أف أحدىمّبة و ىي الدـ ، فتحوؿ النهر لدـٍب جاءت اآلية األخػ ػػػ

 د مستمرا.و برغم كل ىذا ظل العنا، إذا سقاه اإلسرائيلي ماء، ينزؿ دما
، و كأف السورة إبليس و كاف من ادلستكربين، يرى أنو قد أُفتتحت السورة بقصة و ادلتابع لسياؽ السورة و اآلايتػػػ 

كعقوبة ذلم   ، فاآلايت أتت، فيجمع ىؤالء الزمرة التشاـؤ واإلستكبار والعناد ٙبكى قصص ادلستكربين و هنايتهم
 سبلـ كاف يدعو ذلم فتنكش  الغمة.ل، ألف موسى عليو اليتذكروا ال لئلىبلؾ

 ل طاعوف مات بو منهم سبعْب ألفا.العذاب هبذه األمور ، و قي الّرِْجُز : 
أف يرفع عنا ما أصابنا من ، عهد إليك من رفع العذاب ابلتوبة ٗبا إختصك بو من النبوة و ٗبا ِعنَدَؾ : َعِهدَ  ٗبَا 

، و م أي بعهده عندؾ إال ما دعوت لناأهنا قس :و قيل بو، ا استودعك من العلم و اختصكٗب :، و قيلالعذاب
 ناؾ  صلة كبّبة بينو و بْب هللا.، فكأف ىر ضمُب ألنو يعلم عن هللاتعترب إقرا

  رائيل ، ألهنم كانوا يستعبدوهنم.لنرسلن معك بُب إس ِإْسَرائِيَل : َبِِب  َمَعكَ  َولَنُػْرِسَلنَّ لنصدقن بك .  َلَك : لَنُػْؤِمَننَّ 

ُهُم الّرِْجَز ِإذَل َأَجٍل ُىم اَبِلُغوُه ِإَذا ُىْم يَنُكُثوفَ  )  (  (ٖ٘ٔ) فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعنػْ
ُهمُ  َكَشْفَنا فَػَلمَّا ذى قدره هللا أي رفعنا عنهم العذاب دلدة معلومة ، و ىي أجلهم ال اَبِلُغوُه : ُىم َأَجلٍ  ِإذَل  الّرِْجزَ  َعنػْ

 ذلم قبل أف يغرقوا.
 َبِِب  َمَعكَ  َولَنُػْرِسَلنَّ  َلكَ  لَنُػْؤِمَننَّ : النقض ، أي نقض العهد الذى أخذوه على أنفسهم )  النكث يَنُكثُوَف : ُىمْ  ِإَذا 

  و امتنعوا عن إرساؿ بُب إسرائيل.( و أصروا على كفرىم ،  ِإْسَرائِيلَ 
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َناُىْم ُب اْلَيمِّ أِبَنػَُّهْم َكذَّ )  ُهْم فََأْغَرقػْ َها َغاِفِلْبَ فَانتَػَقْمَنا ِمنػْ  ( (ٖٙٔ) بُوْا ِِباَيتَِنا وََكانُوْا َعنػْ
 ( فغرؽ بو . َٙبٍِْب  ِمن َ٘بِْري اأْلَنْػَهارُ  َوَىِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  رل  َألَْيسَ البحر ، و قد كاف فرعوف يعتز ابدلاء فقاؿ : ) اليم :
بُواْ  أِبَنػَُّهمْ   منهم ، فلم يستجيبوا ذلا ، و دل يؤمنوا هبا ، و كانوا عنها غافلْب.كذبوا ايآلايت الٍب انتقمنا هبا  ِِباَيتَِنا : َكذَّ
 فاإلغراؽ كاف بسبب تكذيبهم ، أي انتقمنا منهم و أغرقناىم لتكذيبهم ابآلايت . الباء ىنا سببية : ػػ

لٍَِّب اَبرَْكَنا ِفيَها َوٛبَّْت َكِلَمُت رَبَِّك َوَأْورَثْػَنا اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكانُوْا ُيْسَتْضَعُفوَف َمَشاِرَؽ اأَلْرِض َوَمَغارِبَػَها ا) 
 (( ٖٚٔ) ِرُشوفَ احْلُْسَُب َعَلى َبِِب ِإْسَرائِيَل ٗبَا َصبَػُروْا َوَدمَّْراَن َما َكاَف َيْصَنُع ِفْرَعْوُف َوقَػْوُمُو َوَما َكانُوْا يَػعْ 

 بُب إسرائيل .  ُيْسَتْضَعُفوَف : َكانُواْ  الَِّذينَ 
قيل ببلد الشاـ ، و قيل ببلد الشاـ و مصر ، فحلت الربكة ، و ىي اخلّب الكثّب مع اللزـو و  ِفيَها : رَْكَناابَ  الٍَِّب 

ُنَّ  َأف َونُرِيدُ اإلستمرار ، و الربكة إبخراج الثمار و الزروع على أكمل ما يكوف.)  (اأْلَْرضِ  ُب  اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَلى ظلَّ
 على إيذاء فرعوف ، و صربىم عن معصية هللا جل و عبل . صربىم َصبَػُروْا : ٗبَا

 يبنوف بناء القصور . يَػْعِرُشوَف :

ـٍ  َعَلى يَػْعُكُفوفَ  قَػْوـٍ  َعَلى فَأَتَػْوا اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبِِب  َوَجاَوْزانَ )    ِإذَلًا لََّنا اْجَعل ُموَسى ايَ  قَاُلواْ  ذلَُّمْ  َأْصَنا
 (  (ٖٛٔ) َ٘بَْهُلوفَ  قَػْوـٌ  ِإنَُّكمْ  اؿَ قَ  آذِلَةٌ  ذَلُمْ  َكَما

عربوا البحر و الزالت أرجلهم مبللة ، و رأوا غرؽ فرعوف فقد رُفع على صخرة لّبوه عندما غرؽ لئليقاف  َجاَوْزاَن :
 هببلكو .
 :إما على و العكوؼ  اإلقامة و ادلكث ُب ادلكاف . يَػْعُكُفوَف :

ساجد ( : و العكوؼ ُب ادلسجد ىو مبلزمة ادلسجد للطاعة ، و ىو عبادة من ) و أنتم عاكفوف ُب ادل الطاعة :ػػ ٔ
أشرؼ العبادات ، و قد واظب عليو النىب صلى هللا عليو و سلم حٌب مات ، و أمر هللا بو نبيْب منهم خليل هللا 

َرا َأفإبراىيم )  عك  فيو الناس فهى عبادة عظيمة .( ، لتطهّب ادلكاف الذى ي َواْلَعاِكِفْبَ  لِلطَّائِِفْبَ  بَػْيٍِبَ  َطهِّ
ِذهِ  َما) ػػ ادلعصية :ٕ ( : العكوؼ على ادلعصية ، فهم مبلزموف ذلا يعبدوهنا ، إما  َعاِكُفوفَ  ذَلَا َأنُتمْ  الٍَِّب  التََّماثِيلُ  ىَٰ

 للذبح و النذر و التقرب ذلا ، أو التربؾ هبا .
أنواط ( فادلقصود  ذات ذلا يقاؿ أسلحتهم هبا علقوفوي عندىا، يعكفوف سدرة للكفار كافكحديث ذات أنواط )

 اإلقامة عندىا للتربؾ هبا ، فاإلقامة عندىا عبادة .
 ٘بهاوف ما غلب  من تعظيم و توحيد ، و ما ال يليق بو من شرؾ و عبادة لغّبه . َ٘بَْهُلوَف : قَػْوـٌ  ِإنَُّكمْ 

 ( (ٜٖٔ) مَّا َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ  ِإفَّ َىُؤالء ُمتَػبػٌَّر مَّا ُىْم ِفيِو َواَبِطلٌ ) 
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 أي العاكفوف على األصناـ . َىُؤالء : ِإفَّ 
 أي مهلك ما فيو من عبادة غّب هللا ، ابطل ال قيمة لو . ِفيِو : ُىمْ  مَّا ُمتَػبػَّرٌ 

َر اّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإذَلًا َوُىَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمْبَ )   ( (ٓٗٔ) قَاَؿ َأَغيػْ
 أي أطلب لكم إلو تعبدونو ، و ىو فضلكم على العادلْب يُكْم :َأْبغِ 

 أي أىل زمانكم ، و ىو تفضيل زماىن ، على زمانكم فقط . اْلَعاَلِمَْب :

ْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يُػَقتُِّلوَف أَبْػَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساءكُ )  َناُكم مِّ َوُب َذِلُكم ْم َوِإْذ َأصَليػْ
 ( (ٔٗٔ) َببلء مِّن رَّبُِّكْم َعِظيمٌ 

 يعدد هللا نعمو عليهم و يذكرىم هبا .
 يذيقونكم سوء العذاب بقتل الذكور و إستحياء النساء . َيُسوُموَنُكْم :

ود ىنا إختبار الببلء لو عدة معاىن ُب القرآف منها : ) اإلختبار ، و منها النعمة ، و منها العقوبة ( ، و ادلقص َببلء :
َناُكم َوِإذْ و ىي أوؿ اآلية )و قد يُقصد هبا النعمة و الفضل ، ليقتضى الشكر ، من هللا لكم ٗبا أنعم عليكم  (  َأصَليػْ

 فإسم اإلشارة ) ذلكم (  يرجع ألوؿ اآلية .
 َذِلُكم َوُب  ِنَساءُكمْ  َوَيْسَتْحُيوفَ  ُكمْ َأبْػَناءَ  يُػَقتُِّلوفَ ، فيكوف راجعا آلخر اآلية ) أما لو قلنا أف ادلقصود العذاب و الشدة ػػ

 ( ، و قد أتتى الكلمة ٗبعُب واحد فقط ُب اآلايت . َببلء

َلًة َوقَاَؿ ُموَسى)  َلًة َوَأْٛبَْمَناَىا ِبَعْشٍر فَػَتمَّ ِميَقاُت رَبِِّو َأْربَِعَْب لَيػْ أَلِخيِو َىاُروَف  َوَواَعْداَن ُموَسى َثبلِثَْب لَيػْ
 ( (ٕٗٔ)  ُب قَػْوِمي َوَأْصِلْح َوالَ تَػتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ اْخُلْفِِب 

 وعد هللا موسى عليو السبلـ ٗبناجاتو .
َلًة : َأْربَِعْبَ  رَبِّوِ  ِميَقاتُ  فَػَتمَّ   يقوؿ أىل التفسّب ، ليدفع توىم متوىم أف العشرة من الثبلثْب فأتت اآلية للتوضيح . لَيػْ

 لعشر من ذي احلجة الٍب وعد هللا فيها موسى عليو السبلـ .العشر ، ىي ا و قيل :
 : أي كن خليفة ُب قومى ، و أصلح فيهم ابلعدؿ و احلكمة . قَػْوِمي ُب  اْخُلْفِِب 
ال تسلك طريق ادلفسدين ابدلعاصى ، فتعصى هللا معهم و ال تعينهم ، و ُفسر الفساد  اْلُمْفِسِديَن : َسِبيلَ  تَػتَِّبعْ  َوالَ 

مفسدا  كوفيية ألف األنبياء للصبلح و عكسو الفساد ، فإف دل يكن مصلحا ) بفعل الواجب و ترؾ اـر ( ابدلعص
 ، و دؿ على أف للمفسدين سبيل ، فيجب إستبانة الطريق .
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اِن َوَلِكِن انظُْر ِإذَل اجْلََبِل فَِإِف َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَؿ َربِّ َأِرِن أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَؿ َلن تَػرَ ) 
فَاَؽ قَاَؿ ُسْبَحاَنَك اْستَػَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَؼ تَػَراِن فَػَلمَّا َ٘بَلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكِّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَػَلمَّا أَ 

 ( (ٖٗٔ) تُػْبُت ِإلَْيَك َوَأانَْ َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِنْبَ 
 ادلوعد ادد من هللا لو ، أي أف هللا كلمو دلا فيو صاحلو و بُب إسرائيل . رَبُُّو : وََكلََّموُ  ِلِميَقاتَِنا ُموَسى َجاءَ  اَوَلمَّ 
 فعل ماضى و اذلاء ضمّب متصل مبُب على الضم ُب زلل نصب مفعوؿ بو . كلم :
 ُب زلل جر مضاؼ إليو .الرب فاعل مرفوع ابلضمة و اذلاء ضمّب متصل مبُب على الضم  ربو :
( أف موسى ىو من  َتْكِليًما ُموَسى اّللَُّ  وََكلَّمَ اذلاء عائدة على موسى عليو السبلـ ، ألف البعض يقوؿ ُب ) َكلَمُو :
 تكلم .
 : دلا رأى موسى من تقريب هللا لو ، سألو أف ينظر إليو . ِإلَْيكَ  َأنظُرْ  َأِرِن  َربِّ  قَاؿَ 
أي ُب ىذه احلياة الدنيا لعدـ قدرتك على ذلك  تَػَراِن : َفَسْوؼَ  َمَكانَوُ  اْستَػَقرَّ  فَِإفِ  اجْلََبلِ  ِإذَل  انظُرْ  َلِكنِ وَ  تَػَراِن  َلن قَاؿَ 

 ، و لكن أنظر إذل اجلبل فإف استقر مكانو فسوؼ تراىن .
 ( أي أصبحت مستوية . دَكِّا دَكِّا اأْلَْرضُ  دُكَّتِ دًكا ٗبعُب مستواي ، ) دَكِّا : َجَعَلوُ  ِلْلَجَبلِ  رَبُّوُ  َ٘بَلَّى فَػَلمَّا
 .خر : ٗبعُب سقط :  َصِعًقا ُموَسى َوَخرَّ 
 َونُِفخَ رغم أهنا أتتى ٗبعُب ادلوت كما ُب قولو تعاذل : ) -أي سقط مغشيا عليو ، و دل أتت ىنا ٗبعُب ادلوت  : َصِعًقا 
 (  اّللَُّ  َشاءَ  َمن ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ُب  َوَمن السََّماَواتِ  ُب  َمن َفَصِعقَ  الصُّورِ  ُب 

 دلاذا دل نقل أف الصعق دلوسى عليو السبلـ كاف موات و أنو أحياه هللا ؟
 ( و اإلفاقة ال تكوف من ادلوت ، فلم يقل هللا فلما بعثو أو أحياه . َأفَاؽَ  فَػَلمَّاألف هللا قاؿ بعدىا ) 

 .كل ما ال يليق بك   أنزىك اي رب ، تنزيو عن:  سبحانك: فلما أفاؽ قاؿ 
 .أي تبت إليك من سؤالك رؤيتك ُب الدنيا   ِإلَْيَك : تُػْبتُ 
 أي من قـو بُب إسرائيل ، و ىذا إختيار ابن جرير . :و أان أوؿ ادلؤمنْب  

 ػػػ و قد ذىب أىل التعطيل ُب ابب رؤية هللا تعاذل إذل إنكار وقوعها ، و استدلوا بقوؿ هللا دلوسى ) لن تراىن ( 
، و أما اآلخرة فثابت فيها الرؤية ، و قد ظنوا أف ) لن ( تفيد  الصحيح أف ادلقصود ىو عدـ الرؤية ُب الدنيا و

 التأبيد ُب النفى ، و ىذا غّب صحيح فهى للنفى احلاضر ، و ادلستقبل قد يتغّب و ال دليل على ىذه الدعوة .
َنا لِيَػْقضِ  َماِلكُ  ايَ  َواَنَدْواوت ، رغم قوذلم ُب اآلخرة )هللا تعاذل ) و لن يتمنوه أبًدا ( أي ادل وقول ففى  ػػػ ( ،  رَبُّكَ  َعَليػْ

 .  ُب اآلخرة ففي األوذل يُقصد هبا الدنيا فهم أحرص الناس على احلياة ، إظلا ُب ادلستقبل فاألمر تغّب
نفيها ابليـو ، و لكاف ذكر الغاية شلتنع ، و لقد جاء  تقيد( لو كانت للتأبيد دلا  ِإْنِسيِّا اْليَػْوـَ  ُأَكلِّمَ  فَػَلنْ ػػػ كذلك ُب )

 ذكر الغاية معها .
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َرحَ  َلنػػػ ) َنا يَػْرِجعَ  َحٌبَّٰ  َعاِكِفْبَ  َعَلْيوِ  نػَّبػْ  ( فلو كانت للتأبيد ما ذُكرت الغاية ، حٌب أيٌب موسى . ُموَسىٰ  ِإلَيػْ
 لو الضد و سواه فعددا (و ُب ألفية ابن مالك ) فمن رأى النفى ُب لن مؤبدا ........ فقو 

 أي ضد قولو فهو غّب صحيح و احلق العكس . 

َن الشَّاِكرِينَ ) ُتَك وَُكن مِّ ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساالٌب َوِبَكبلِمي َفُخْذ َما آتَػيػْ  ( (ٗٗٔ) قَاَؿ اَي ُموَسى ِإّنِ اْصطََفيػْ
ُتكَ  ِإّنِ   أي إخَبتك و فضلتك . :  اْصطََفيػْ

 أي إبرساذل لك ، و بكبلمى أي بتكليم هللا جل و عبل لو بدوف واسطة . ِبَكبلِمي :وَ  ِبِرَساالٌب 
ُتَك : َما َفُخذْ   .فخذ ما أعطيتك  آتَػيػْ
ابلشكر ألنو عنواف ادلزيد )  هأمر لذلك ، و و أشكر هللا بعملك نظّب ما أعطاؾ من ىذه النعم  : الشَّاِكرِينَ  مِّنَ  وَُكن 

إذا ُشكرت ) النعمة و السل  كانوا يقولوف ) النعمة وحشية فأشكلوىا ابلشكر ( ، و و لئن شكرًب ألزيدنكم ( ، 
 الزمت و بقيت ، و إذا نُكرت تفر من العبد و تزوؿ .إذا ُشكرت ، أي و إذا نُكرت فرت ( قرت 

َنا َلُو ُب األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوِعظًَة َوتَػْفِصيبلً لُِّكلِّ َشْيٍء )  ٍة َوْأُمْر قَػْوَمَك أيَُْخُذوْا وََكتَػبػْ َفُخْذَىا ِبُقوَّ
 ( (٘ٗٔ) أبَِْحَسِنَها َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقْبَ 

األلواح أعطاىا لو هللا قبل التوراة ، و سواء كانت األلواح قيل : ، و ادلكتوب ُب األلواح ىو التوراة:  قيل  األَْلَواِح :
 ة الٍب منع منها ُب الدنيا.الرؤيأو التوراة فهى تعويض دلوسى عن 

َنا  أي دلوسى عليو السبلـ. َلُو : وََكتَػبػْ
 ُب الدنيا .ػلتاجوف إليو و يصلح بو حاذلم أي ما  : مَّْوِعَظةً  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمن

 .لؤلحكاـ الٍب ػلتاجوف التفصيل فيها  تفصيبل أى َشْيٍء : لُِّكلِّ  َوتَػْفِصيبلً 
ٍة : َفُخْذَىا  و إجتهاد و أعمل هبا فخذىا ٔبد   بُِقوَّ

 أجره عظيم .ألنو حسن و و أمر قومك أيخذوا ٗبا ورد فيها  أبَِْحَسِنَها : أيَُْخُذواْ  قَػْوَمكَ  َوْأُمرْ  
 أي ما يؤولوف إليو ُب اآلخرة و ىي النار عياذا اب جل و عبل .، جهنم ادلقصود هبا :  قيل:  اْلَفاِسِقْبَ  َدارَ 
فهى ِتديد  أي مصارع الفاسقْبفصار ذلبلؾ و دمار  ل  أمرى و خرج عن طاعٌبأريكم عاقبة من خا:  قيلو 

 للمخال  و ٙبذير للموافق .
مع  بُب إسرائيلظل و ، ألهنا كانت ُب يد اجلبابرة ،  ادلقصود هبا ببلد الشاـ و فلسطْب و القدسو قيل و قيل : 

 . ٗبعُب سَبوف عاقبة ىؤالء الفسقةى مع ) يوشع بن نوف ( ، فهبعد ذلك  فُتحت  ٍب موسى أربعْب سنة 
 . أي ادلقصود مصرادلقصود دار فرعوف و قومو  و قيل :



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

81 

الدار أحكامها أف األرض ال تقدس أحدا و أف  لتعلمو لكن و رغم أف كل منهم ورد فيهم نصوص أهنم مباركْب ػػػ 
هللا عليو و سلم ) ال ىجرة بعد الفتح قاؿ رسوؿ هللا صلى  ٍبمكة كانت دار كفر بدليل أف ، و ليست اثبتة  متغّبة 
 دار إسبلـ . صارت( ألهنا 
فيو وت ُب ادلدينة و الدفن ُب البقيع ، و ىذا ال فضل آحاد الناس ابدلو قد يستدؿ بعض العواـ على فضل ػػػ 
النىب   لسنةكاف متبعا على التوحيد و  مٌب يكوف الفضل ؟ إذا مات  ُدفن ُب البقيع أيضا ، وف بعضهم قدادلنافقف

 ٛبُب لذلك ، ألنو هبذا الوص  تكوف لو شفاعة عند النىب صلى هللا عليو و سلم ، و صلى هللا عليو و سلم 
 . و لن يؤثر فيك كاففضل للمعمل صاحل ال الصحابة و منهم عمر أف ؽلوتوا ُب ادلدينة ، إذا ببل 

ِض بَِغّْبِ احْلَقِّ َوِإف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة الَّ يُػْؤِمُنوْا هِبَا َوِإف يَػَرْوا َسِبيَل َسَأْصِرُؼ َعْن آاَيٌبَ الَِّذيَن يَػَتَكبػَُّروَف ُب اأَلرْ ) 
بُوْا ِِبايَ  َها الرُّْشِد الَ يَػتَِّخُذوُه َسِبيبلً َوِإف يَػَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَػتَِّخُذوُه َسِبيبلً َذِلَك أِبَنػَُّهْم َكذَّ تَِنا وََكانُوْا َعنػْ

 (( ٙٗٔ) َغاِفِلْبَ 
 أى عن فهمها ، و ىذا معناه أهنم إذا ُصرفوا عن عن اآلايت أهنم يقعوف ُب اجلهل .:  آاَيٌبَ  َعنْ  َسَأْصِرؼُ 

، متكرب عن ىذه اآلايت و يتكرب على عباد هللا جل و  أوؿ صفة أبف يكوف متكربادلاذا ُصرفوا عن فهم اآلايت ؟ 
 ، الكرب ىو الناس إحتقار و دليل ببل احلق فرد ،(  الناس مطغ و احلق بطر الكرب)  الشري  احلديث ُب و، عبل 

 . هللا من نعمة الفهم ألف  نفسك ِذؿ ، هللا كتاب فهم أسباب من التواضع و ، الفهم عن مصروؼ فادلتكرب
أو يتكربوا  ىذا وص  حاؿ ذلم ، أي أف حاذلم أهنم على غّب احلق ، يتكربوا بغّب احلق ألهنم جهلة ، احْلَقِّ : بَِغّْبِ 

 بغّب احلق ألف ىذا حاؿ كل متكرب ، و ليس معناه أف ىناؾ تكرب ابحلق ، فالكرب كلو مذمـو .
فادلتكرب على احلق مصروؼ عن الفهم ، فمهما إتضح ذلم و ظهر  : َسِبيبلً  يَػتَِّخُذوهُ  الَ  الرُّْشدِ  َسِبيلَ  يَػَرْوا َوِإف هِبَا

ىو األمر الثاىن للدفع عن فهم اآلايت ) ىذا   يتخذونو سبيبل ، وطريق الرشد و الصبلح ، يُعرضوف عنو و ال
  ، فهو معرض غّب مقبل على احلق  غّب قاصد لو . اإلعراض (

عبل يتخذوه الضبلؿ الذى يوصل لسخط هللا جل و و إف يروا طريق الغواية و : َسِبيبلً  يَػتَِّخُذوهُ  اْلَغيِّ  َسِبيلَ  يَػَرْوا َوِإف
  سبيبل .
بُواْ  نػَُّهمْ أبَِ  َذِلكَ  َها وََكانُواْ  ِِباَيتَِنا َكذَّ الذى دفعهم إذل إٚباذ طريق الغواية و ترؾ طريق اذلداية ، أهنم كذبوا   : َغاِفِلْبَ  َعنػْ

 ما أتى بو الرسل. ابآلايت الواضحة الدالة على صدؽ
َها وََكانُواْ  ِِباَيتَِنا   .هباو ال يتعظوف فيها ال يتفكروف  : َغاِفِلْبَ  َعنػْ

بُوْا ِِباَيتَِنا َوِلَقاء اآلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماذُلُْم َىْل غُلَْزْوَف ِإالَّ َما َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ )   ( (ٚٗٔ) َوالَِّذيَن َكذَّ
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الكفر اب و التكذيب ابآلخرة و الكفر ابآلايت ، من وقع ُب أحدىا وقع ُب األخرى ، فهم متبلزمْب ، و ىم قد 
 يـو القيامة و حساهبم على أعماذلم .لقاء هللا كذبوا بلوعيد ُب اآلخرة ، و  أنكروا الوعد و ا

 مسيت ابآلخرة لتأخرىا عن الدنيا . اآلِخَرِة :
معناىا بطلت ، و األعماؿ ىنا معناىا ثواب األعماؿ ، أي أهنم ال ثواب ذلم فيما عملوه من  َأْعَماذُلُْم : َحِبَطتْ 

دلاذا ؟ ألهنم كذبوا ِبايتنا و لقاء اآلخرة ، ىم كفرة و من شروط قبوؿ العمل و اجلزاء  األشياء الٍب يُثاب عليها ادلرء
 –اإلخبلص  –عليو ُب اآلخرة ابلثواب اإلؽلاف ، ألف العمل الصاحل لو ثبلثة شروط : ) اإلؽلاف اب جل و عبل 

 ادلتابعة ( .
 علم ، و ىذا قوؿ احلنفية .ىذا قالو بعض أىل ال ىل حبطت أعماذلم ٗبجرد الشرؾ و الكفر ؟

 فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُىوَ  فَػَيُمتْ  ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَػْرَتِددْ  َوَمنْ ) أف ىذه اآلية مقيدة ِبية البقرة  أما قوؿ ٝبهور أىل العلم :
نْػَيا ُب  َأْعَماذُلُمْ  َحِبَطتْ  ، فقالوا أف حبوط العمل مقيٌد ابلكفر و ( اِلُدوفَ خَ  ِفيَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َوُأولَِئكَ  َواآلِخَرةِ  الدُّ

 ادلوت عليو ، أي أنو كفر و كذب و استمر على كفره إذل أف مات .
 : اجلزاء أيٌب ابخلّب و أيٌب ابلشر ، ألف ىذا اجلزاء شر . يَػْعَمُلوفَ  َكانُواْ  َما ِإالَّ  غُلَْزْوفَ  َىلْ 

ََذ قَػْوـُ ُموَسى ِمن بَػْعِدِه ِمنْ )  ُحِليِِّهْم ِعْجبلً َجَسًدا لَُّو ُخَواٌر َأدَلْ يَػَرْوا أَنَُّو الَ ُيَكلُِّمُهْم َوالَ يَػْهِديِهْم َسِبيبلً  َواٚبَّ
 ( (ٛٗٔ) اٚبََُّذوُه وََكانُوْا ظَاِلِمْبَ 

موسى عليو السبلـ ذىب للقاء هللا جل و عبل فظهر ُب ادلشهد السامرى ، فهم عندما مروا قببل على قـو يعبدوف 
صناـ و كانت عجوؿ ، طلبوا ذلك من موسى فنهاىم ، فكانت انبتة السوء موجودة فاستغلها السامرى، فماذا األ

 َباح، ما ادلانع أف نصنع إذلا !.عليهم إقفعل ذلم ؟ إقَبح 
َذَ  ا احللى، و كاف ىو صائغا، إٚبذوا عجل، أتى ابحللى، فأخذ ىذ َجَسًدا : ِعْجبلً  ُحِليِِّهمْ  ِمنْ  بَػْعِدهِ  ِمن ُموَسى قَػْوـُ  َواٚبَّ

فصنع ذلم عجبل جسد، ال روح فيو، و بعض أىل التفسّب يذىب إذل أنو ُحوؿ إذل عجٍل حقيقى، و لكن الذى 
 اف جسدا ببل روح، و ىذا لو خوار.يظهر، أنو كاف عجبل بوصفو ابجلسدية، ك

من اذلواء، فإذا دخل اذلواء خرج بصوت  اخلوار ىو صوت البقرة، فهو وضع جسد العجل ُب إ٘باه معْب ُخَواٌر : لَّوُ 
 (. السَّاِمِريُّ  َوَأَضلَُّهمُ  بَػْعِدؾَ  ِمن قَػْوَمكَ  فَػتَػنَّا َقدْ  فَِإانَّ  يشبو صوت البقرة، قاؿ تعاذل : )

 ُموَسى ( ؟  الذى صنع ذلم العجل السامرى، فلماذا قاؿ تعاذل : )قَػْوـُ 
 قـو صاحل.م أٝبعوا عليو كما ُب ألهنم راضوف، فكأهن قيل :
، أي أف الكبلـ بو حذؼ، و اٚبذ قـو موسى من بعده السامرى، ىو من صنع العجل، و ىم اٚبذوه إذلًا و قيل :

 جبل جسدا جعلوه ذلم إذلًا عبدوه.ع
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ه، ظاىر اآلية، أنو كاف حليا ذلم، شللوكا ذلم، و لكن أكثر ادلفسرين على أنو كاف حليا مستعارا، استعارو  ُحِليِِّهْم : ِمنْ  
 ، فكي  إف كانت عارية يقاؿ من حليهم ؟و العارية أخذ عْب لئلنتفاع بو ٍب رده

 قيل من حليهم، ألف اإلضافة تكوف أبدىن مبلبسة . القوؿ األوؿ : 
 قيل من حليهم، ألف هللا جل و عبل أورثهم ملك ىذه األمور، فهم صاروا مالكْب ذلا . القوؿ الثاىن :

 اآلية فائدتْب فقهيتْب :و إستفاد أىل العلم من ىذه 
 عنها .يوجب زواؿ ملكهم  ،أف اإلستيبلء على أمواؿ الكفار األوذل :
 أف من حل ، أف ال يدخل دار فبلٍف، فدخل دارًا إستعارىا حنث . الثانية :

ؼلرج منو ىذا الصوت، و هللا جل و عبل، يبْب غباءىم، ىذا العجل، اجلسد الذى عبدوه،  يَُكلُِّمُهْم : الَ  َأنَّوُ  يَػَرْوا َأدلَْ 
 لكنو ليس كبلما، فهو أدىن حاال منهم كبشر. 

 ال يستطيع أف يتكلم، ال يرشد، ال يبْب، ال يدؿ على طريق. َسِبيبلً : يَػْهِديِهمْ  َوالَ  يَُكلُِّمُهمْ 
َُذوهُ   أي اٚبذوه إذلا ذلم،  و كانوا ظادلْب ألنفسهم ُب ذلك. ظَاِلِمَْب : وََكانُواْ  اٚبَّ

 (  ُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ مَّا ُسِقَط ُب أَْيِديِهْم َورََأْوا أَنػَُّهْم َقْد َضلُّوْا قَاُلوْا لَِئن دلَّْ يَػْرَٞبَْنا رَبػَُّنا َويَػْغِفْر لََنا لَنَ َولَ ) 
 أي ندموا. َأْيِديِهْم : ُب  ُسِقطَ  َوَلمَّا
 ىنا ٗبعُب، علموا. َورََأْوا :
 أي شلن خسروا، أعماذلم، و أعمارىم. :  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  لََنا َويَػْغِفرْ  رَبػَُّنا َنايَػْرٞبَْ  دلَّْ  لَِئن قَاُلواْ 

ُكْم َوأَْلَقى َوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإذَل قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا قَاَؿ بِْئَسَما َخَلْفُتُموِن ِمن بَػْعِدَي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبِّ ) 
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِن وََكاُدوْا يَػْقتُػُلوَنِِب َفبلَ األَْلَواَح   ُتْشِمْت يبَ َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِو غَلُرُُّه ِإلَْيِو قَاَؿ اْبَن ُأ

 ((ٓ٘ٔ) األْعَداء َوالَ َ٘بَْعْلِِب َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمْبَ 
وسى عليو السبلـ، كاف ُب لقاء هللا جل وعبل، و أخربه هللا، أف قومو عبدوا م : َغْضَبافَ  قَػْوِموِ  ِإذَل  ُموَسى رََجعَ  َوَلمَّا

فغضب موسى عليو السبلـ، و ىذا فيو دليل، أف ادلسلم يغضب، و أف الغضب ُب  عجبل، و أٚبذوه إذلا من بعده،
 ، طادلا كاف  جل و عبل، و دل تُنتهك فيو حرمات.ىذه احلاؿ، شلدوحا، و ليس مذموما

 تلئاً غضبا و حزان.األسي  ىو شدة احلزف، أي شل : َأِسًفا
 أي، أمللتم إنتظار وعد ربكم الذى وعدنيو، فأقدمتم على عبادة العجل. رَبُِّكْم : َأْمرَ  َأَعِجْلُتمْ 

 سبقتو، و العجلة : التقدـ ابلشىء قبل وقتو. عجلت األمر :
ره، فهو دل أيمركم أف تتخذوا عجبل، فهل إنتظرًب أمر هللا جل و عبل : أي تقدمتم على أم رَبُِّكمْ  َأْمرَ  َأَعِجْلُتمْ  و قيل :

 ليقضى أمره.
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قيل أف ىاوف عليو السبلـ، كاف لو زوائد، فأمسكو موسى عليو السبلـ، منها، و من  :ِإلَْيِو  غَلُرُّهُ َأِخيِو  ِبَرْأسِ  َوَأَخذَ 
، فكأظلا يقوؿ لو، أنت قصرت ُب َوَأْصِلحْ  قَػْوِمي ُب  ِِب اْخُلفْ  َىاُروفَ  أَلِخيوِ حليتو، غلره من شدة غضبو، ألنو قاؿ 

 اإلصبلح، دل تقم بواجبك ادلأمور بو، ىكذا فهم موسى، و رأى، عليو السبلـ.
َـّ : اْبنَ  قَاؿَ   من الذى قاؿ ؟ ىاروف عليو السبلـ، و ذكر األـ ىنا؛ لّبققو. ُأ
 أي، أوشكوا أف يقتلوىن. يَػْقتُػُلوَنِِب : وََكاُدواْ                                 أي استزلوىن. اْسَتْضَعُفوِن : اْلَقْوـَ  ِإفَّ 
 .ال تعاقبُب بعقوبة تسر أعدائى األْعَداء : يبَ  ُتْشِمتْ  َفبلَ 
 ىي سرور العدو ٗبا يصيب العبد، لذلك كاف النىب صلى هللا عليو و سلم يتعوذ منها. : الشماتة 
 أي ُتَصّبىن معهم بغضبك، و ٘بعلُب ُب كفة ىؤالء الظلمة. الظَّاِلِمَْب : ـِ اْلَقوْ  َمعَ  َ٘بَْعْلِِب  َوالَ 

 ػػػ ُب ىذه اآلية دليل على أف اخلوؼ على النفس ُيسقط األمر ابدلعروؼ و النهى عن ادلنكر.

 ( (ٔ٘ٔ) قَاَؿ َربِّ اْغِفْر رل َوأَلِخي َوَأْدِخْلَنا ُب َرْٞبَِتَك َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِٞبِْبَ ) 
(، و احلديث  رل  اْغِفرْ  َربِّ  قَاؿَ يقولوف أنو من األدب ُب الدعاء، أنو بدأ بنفسو، ) َوأَلِخي  : رل  اْغِفرْ  َربِّ  قَاؿَ 

للرسوؿ عليو الصبلة و السبلـ قاؿ : ) إبدأ بنفسك (، ) و ألخى ( دلا تبْب لو عذره، دعى هللا لو معو، و تطييبا 
 ت األعداء، فهم رأوه و ىو غلذبو و يشده، فإذا رأوه يدعو لو، يتحسروا.خلاطره، و أيضا حٌب ال ُيشم

 أي إجعل رٞبتك ٙبيط بنا، و تكتنفنا من كل جانب، و أنت أرحم الراٞبْب . َرْٞبَِتَك : ُب  َوَأْدِخْلَنا

نْػَيا وََكَذِلَك صَلِْزي اْلُمْفََبِينَ ِإفَّ الَِّذيَن اٚبََُّذوْا اْلِعْجَل َسيَػَناذُلُْم َغَضٌب مِّن رَّهبِِّْم َوِذلٌَّة ُب )    ((ٕ٘ٔ)  احْلََياِة الدُّ
َُذواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ    .الذين عبدوا العجل، سيناذلم غضٌب من هللا جل و عبل رَّهبِِّْم : مِّن َغَضبٌ  َسيَػَناذُلُمْ  اْلِعْجلَ  اٚبَّ
نْػَيا احْلََياةِ  ُب  َوِذلَّةٌ  ، و ىذا ليس ذلم الدنيا، و ذلك بسبب أهنم عصوا هللا جل و عبل أي ىواٌف يصيبهم ُب احلياة : الدُّ

 وحدىم و لكن، 
كل مفٍَب، كل من تعدى حده، فإنو تصيبو من الذلة ٗبقدار تعديو، و لذلك قيل أهنا  اْلُمْفََبِيَن ( : صَلِْزي )وََكَذِلكَ  

إال و ىو غلد فوؽ رأسو ذلة (، و قاؿ  لكل مفٍَب و مبتدع، إذل يـو القيامة، و لذلك يقوؿ أنس : ) ما من مبتدعٍ 
 هللا : ) كل صاحب بدعٍة ذليل (. سفياف بن عيينة رٞبو

 ( (ٖ٘ٔ) َوالَِّذيَن َعِمُلوْا السَّيَِّئاِت ٍبَّ اَتبُوْا ِمن بَػْعِدَىا َوآَمُنوْا ِإفَّ رَبََّك ِمن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ ) 
 السيئات من الشرؾ اب، و ادلعاصى. : السَّيَِّئاتِ  َعِمُلواْ  َوالَِّذينَ 
أي اتبوا و رجعوا، و أانبوا، ألف التوبة معناىا الرجوع، و إذا كانت الرجوع، تكوف  َوآَمُنوْا : بَػْعِدَىا ِمن اَتبُواْ  ٍبَّ 

 .طاعةإذل الؽلاف، و من ادلعصية ذل اإلالرجوع من الكفر إل
 فإف هللا جل و عبل، من بعد التوبة، و اإلؽلاف، لغفوٌر رحيم، دلن اتب. يٌم :رَّحِ  َلَغُفورٌ  بَػْعِدَىا ِمن رَبَّكَ  ِإفَّ 
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 بَػْعِدَىا ِمن رَبَّكَ  ِإفَّ  َوآَمُنواْ ( ٍب يق ، ٍب ) بَػْعِدَىا ِمن اَتبُواْ  ٍبَّ  السَّيَِّئاتِ  َعِمُلواْ  َوالَِّذينَ )  و ىناؾ قوؿ آخر ُب اآلية :
 هللا غفوٌر رحيم، فتابوا من السيئات، ليغفر ذلم، و يرٞبهم.( أي ىم يؤمنوف أف  رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ 

 ( َىُبوفَ َوَلمَّا َسَكَت َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األَْلَواَح َوُب ُنْسَخِتَها ُىًدى َوَرْٞبٌَة لِّلَِّذيَن ُىْم ِلَرهبِِّْم يَػرْ ) 
لذلك يقولوف، ىذا ما ُيسمى ُب علم البياف  من الذى سكت ؟ الغضب، واْلَغَضُب :  مُّوَسى َعن َسَكتَ  َوَلمَّا

ابإلستعارة ادلكنية، حيث شبو الغضب إبنساف أيمر و ينهى، فكأظلا أمرُه، إجذب رأس أخيك، إلق األلواح، كأف 
 الغضب دافع.

 أي فيما ُكتب فيها و ُنسخ، أو فيما بقى منها، ألف األلواح بعضها تكسر. ُنْسَخِتَها : َوُب 
  .ففيها ىدايٌة و فيها رٞبة : َوَرْٞبَةٌ  ُىًدى
قيل أف : البلـ ُب ) لرهبم ( الـ العلة، و ادلفعوؿ زلذوؼ، أي، يرىبوف ادلعاصى، ألجل  يَػْرَىُبوَف : ِلَرهبِِّمْ  ُىمْ  لِّلَِّذينَ 

 ى ابلبلـ.رهبم، ال للرايء، و ال للسمعة، و قيل : أف البلـ ىنا لتقوية ادلعُب، )لرهبم يرىبوف ( و الفعل يرىبوف، تعد
 لرهبم يرىبوف أي ؼلضعوف، و ؼلشوف، و ؼلافوف.

تَػُهم مِّن قَػْبُل َواْخَتاَر ُموَسى قَػْوَمُو َسْبِعَْب رَُجبلً لِِّميَقاتَِنا فَػَلمَّا َأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة قَاَؿ َربِّ َلْو ِشْئَت َأْىَلكْ ) 
َي أَتُػْهِلُكَنا ٗبَا فَػَعَل السَُّفَهاء ِمنَّا  نَػُتَك ُتِضلُّ هِبَا َمن َتَشاء َوتَػْهِدي َمن َتَشاء أَنَت َولِيػَُّنا َوِإايَّ ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفتػْ

ُر اْلَغاِفرِينَ   (( ٘٘ٔ) فَاْغِفْر لََنا َواْرَٞبَْنا َوأَنَت َخيػْ
 هللا جل و عبل وعد موسى عليو السبلـ، و كاف أبف أيخذ معو سبعْب رجبل من قومو.

 .وف أنو إختار، اخلّب، فاخلّبيقول ُموَسى : َواْخَتارَ 
 دلقابلة هللا جل و عبل. لِِّميَقاتَِنا :
 على أربعة أقواؿ ُب ىذا األمر، منها : ادلفسروف الرَّْجَفُة : دلاذا أخذِتم الرجفة ؟ َأَخَذتْػُهمُ  فَػَلمَّا
 األقرب.، عياان، و ىذا ىو ألهنم ٘برأوا على هللا، و طلبوا من موسى أف يُريهم هللا جهرة  : قيل
 أهنم اِتموا موسى، بقتل ىاروف، أي أف ىاروف مات قبل ىذا اإلختيار، فقالوا، أنت من قتلتو. قيل :

 أهنم دل يزايلوا قومهم ُب عبادِتم للعجل، و ال هنوىم، فعوقبوا اآلف. قوؿ ابن عباس :
 الزلزلة، فصعقوا من ىوذلا و ىلكوا. الرَّْجَفُة : َأَخَذتْػُهمُ 
ن َأْىَلْكتَػُهم ِشْئتَ  وْ لَ  َربِّ  قَاؿَ  َي : قَػْبلُ  مِّ ىذا إسلوب إستعطاؼ، فموسى عليو السبلـ يستعط  هللا جل و  َوِإايَّ

، فماذا أرجع  -إف كانوا شلن عبد العجل -عبل، يقوؿ اي رب، ىم و لكن إخَبت ىؤالء االسبعْب، و ىم خيار القـو
 جل و عبل. و أقوؿ لقومى ؟ و كي  أيمنوىن بعد ذلك ؟، فاستعط  هللا
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ىذا إستفهاـ ٗبعُب اجلحد، فهو ليس إستفهاـ، و إظلا معناه، أنت ال ُِتلكنا ٗبا فعل ِمنَّا :  السَُّفَهاء فَػَعلَ  ٗبَا َأتُػْهِلُكَنا
 السفهاء، الذين ىم، عباد العجل.

نَػُتَك : ِإالَّ  ِىيَ  ِإفْ   إبتبلؤؾ، و إختبارؾ، و قيل الفتنة ٗبعُب العذاب. ِفتػْ
 أي انصران، و حافظنا، و متوذل أمران. يػَُّنا :َولِ  َأنتَ 
أليست واحدة تكفى ُب الدعاء؟! إقَباف الرٞبة ابدلغفرة، يعُب أف ال يوقعُو ُب مثلها ُب ادلستقبل،  َواْرَٞبَْنا : لََنا فَاْغِفرْ 

 فاغفر لنا ما سبق، و ارٞبنا فيما ىو آت.

نْػَيا َحَسَنةً )  َوُب اآلِخَرِة ِإانَّ ُىْداَن ِإلَْيَك قَاَؿ َعَذايب ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاء َوَرْٞبٍَِب  َواْكُتْب لََنا ُب َىِذِه الدُّ
 ((ٙ٘ٔ) َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُػبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىم ِِباَيتَِنا يُػْؤِمُنوفَ 

، و هللا جل و عبل يكتب على نفسو ما شاء، و يوجب على نفسو ما أراد، فبل إجعل، حقق، أوجب لََنا : َواْكُتبْ 
 أحد يوجب على هللا، و ىذا إعتقاد أىل السنة.

نْػَيا َىِذهِ  ُب   كل ما فيو خّب، من النعم، و التوفيق ُب العمل الصاحل. َحَسَنًة : الدُّ
 ف يُدخل اجلنة.حسنة اآلخرة، أف يُغفر لو، و أف يُرحم، و أ اآلِخَرِة : َوُب 
ُىدان ٗبعُب، تبنا إليك، و رجعنا إليك، و لذلك يقوؿ القائل : ) اي راكب الذنب، ىد، ىد، و  ِإلَْيَك : ُىْدانَ  ِإانَّ 

 أسجد كأنك، ىدىد ( 
 ، و ىي بنفس الداللة ُب ادلعُب.بكسر اذلاء و تعُب ملنا، أي ملنا إليك( ِىدان ) و البعض يقوؿ 

 أي شلن يعمل ابألسباب اجلالبة للعذاب. َأَشاء : َمنْ  بِوِ  بُ ُأِصي َعَذايب  قَاؿَ 
فرٞبة هللا جل و عبل واسعة،  فا ىو الرٞبن، و الرٞبن على وزف فعبلف، و معناه  َشْيٍء : ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْٞبٍَِب 

ىذا من رٞبة هللا العامة،  الرٞبة الواسعة، فرٞبة هللا تسع للجميع، فالكافر ػلٓب، و يُعاَب، و يُرزؽ، و يتزوج و كل
 أما رٞبة هللا اخلاصة فهى للمؤمن فقط.

 دلن ؟ أي فسأكتبها ُب اآلخرة، و أكتبها ٗبعُب أوجبها، أو تكوف متحققة،يَػتػَُّقوَف :  ِللَِّذينَ  َفَسَأْكتُػبُػَها
 دلن أتوا هبذه األوصاؼ : 

لم على أهنا زكاة ادلاؿ،و قاؿ بعضهم دلاذا خص الزكاة ؟ ألف اليهود ٝبهور أىل الع : الزََّكاةَ  َويُػْؤتُوفَ  يَػتػَُّقوفَ  لِلَِّذينَ 
 ٖببلء، فكاف إخراج الزكاة منهم داللة على الطاعة الكبّبة  جل و عبل،  

 .يُػْؤِمُنوفَ  ِِباَيتَِنا ُىم َوالَِّذينَ 
 ط. ُب ىذا رد على ادلرجئة، ألف بعضهم يقوؿ اإلؽلاف قوٌؿ فقط، و بعضهم يقوؿ اإلعتقاد فق
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 أيَُْمُرُىم اِبْلَمْعُروِؼ الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي غلَُِدونَُو َمْكُتواًب ِعنَدُىْم ُب التػَّْورَاِة َواإِلصِليلِ ) 
ـُ َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ  َهاُىْم َعِن اْلُمنَكِر َوػلُِلُّ ذَلُُم الطَّيَِّباِت َوػُلَرِّ ُهْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغبلَؿ الٍَِّب َكاَنْت  َويَػنػْ َوَيَضُع َعنػْ

 ((ٚ٘ٔ)اْلُمْفِلُحوفَ َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَؿ َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم 
 ليو و سلم.دمحم صلى هللا ع الرَُّسوَؿ : يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ 
مكة ألهنا موطنو، و قيل ، نسبًة إذل أـ القرى، و قيل األمى، الذى ال يقرأ و ال يكتبقيل األمى،  األُمِّيَّ : النَّيبَّ 

من أصلهم، و قيل  ، فنسب إليهم، أمى، ٗبعُب أنو العرىب الذى نشأألنو نشأ ُب قريش، أو ُب أـ العرباألمى، 
، ٗبعُب األمى،   .القصد، فيكوف ٗبعُب ادلقصود، النىب األمى أي ادلقصودنسبًة إذل األـَ

يقولوف أف ىذا من التغيّب الذى يقع ُب النسب، و لذلك توجد قراءة كي  يكوف نسب األُمى ) ابلضم( إذل األـَ ؟ 
يَّ األَ  النَّيبَّ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ أخرى )  (، نسبًة إذل َأـ، ٗبعُب قصد. مِّ
مكتواب عندىم، أي إبمسو و نعتو، و وصفو، و لذلك القامسى رٞبو  َواإِلصِليِل : التػَّْورَاةِ  ُب  ِعنَدُىمْ  َمْكُتوابً  ُدونَوُ غلَِ  الَِّذي

هللا ُب تفسّبه، عقد فصبل، أتى فيو من نصوص التوراة و اإلصليل، ما يثبت أف النىب صلى هللا عليو و سلم مذكوٌر 
 بنعتو و وصفو ُب ىذه الكتب.

 .و الفطر ادلستقيمة، و الشريعة، ادلعروؼ ما عرؼ حسنو، و صبلحو ُب العقوؿ السليمة اِبْلَمْعُروِؼ: ُمُرُىمأيَْ 
َهاُىمْ   ادلنكر ىو ما تُنكره العقوؿ السليمة، و الفطر ادلستقيمة، و ُعرؼ قبحو. اْلُمنَكِر : َعنِ  َويَػنػْ
 ذات، الٍب ال ضرر فيها، و قيل، الطيبات ٗبعُب احلبلؿ.قيل الطيبات، ادلستل الطَّيَِّباِت : ذَلُمُ  َوػلُِلُّ 
 ادلستخبثات. اخْلََباِئَث : َعَلْيِهمُ  َوػُلَرِّـُ 
ُهمْ  َوَيَضعُ  التكالي  الشاقة، ألف اإلسبلـ كلو يسر، و ليس فيو عسر، و فيو رفٌع للحرج، و فيو رفع  ِإْصَرُىْم : َعنػْ

. ذلذه اآلصار، من ىذه اآلصار، ٙبرمي السبت، و  ٙبرمي الشحـو
 عظموه، و وقروه. َعزَُّروُه :
 أي نصروا النىب صلى هللا عليو و سلم، على من يعاديو من الكفار. َوَنَصُروُه :
 ادلقصود ابلنور، القرآف، الذى أنزؿ معو.َمَعُو :  أُنِزؿَ  الَِّذيَ  النُّورَ  َواتػَّبَػُعواْ 
 مطلوهبم، و يفروف شلا يرىبونو. أي الذين ػُلصلوف اْلُمْفِلُحوَف : ُىمُ  ُأْولَِئكَ 

يًعا الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض ال ِإَلَو )  ِإالَّ ُىَو ػُلِْيي ُقْل اَي أَيػَُّها النَّاُس ِإّنِ َرُسوُؿ اّللَِّ ِإلَْيُكْم ٝبَِ
 ((ٛ٘ٔ) ُن اِبّللَِّ وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ َوؽُلِيُت َفآِمُنوْا اِبّللَِّ َوَرُسوِلِو النَّيبِّ األُمِّيِّ الَِّذي يُػْؤمِ 

يًعا : ِإلَْيُكمْ  اّللَِّ  َرُسوؿُ  ِإّنِ  النَّاسُ  َأيػَُّها ايَ  ُقلْ  ىذه داللة على أف النىب صلى هللا عليو و سلم، ىو نىٌب، و رسوٌؿ،  ٝبَِ
نو نىب، و لكن، للعرب فقط، و ىذا مكذب للقرآف، ألنو لكل الناس، ألف بعض طوائ  النصارى تقوؿ، ضلن نؤمن أ

 رسوٌؿ للناس ٝبيعا.
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 ىو ادلالك، سبحانو و تعاذل. َواأَلْرِض : السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  الَِّذي
، ٙبمل الكلمات، كل الكلمات الشر  وََكِلَماتِِو : اِبّللَِّ  يُػْؤِمنُ  الَِّذي ، عيةكلمات، من اجلمع ادلضاؼ، فهى تفيد العمـو

الٍب ىي الوحى، و الكلمات القدرية الكونية، ٙبمل ادلعنيْب، و لذلك بعض ادلفسرين يقوؿ، يؤمن اب و كلماتو، 
 عيسى عليو السبلـ، ألف عيسى كاف بكلمة هللا.

 الكلمات تنقسم إذل نوعْب : كلمات كونية، و كلمات شرعية،
ِلكَ كقولو تعاذل : ) الكونية :  رَبِّكَ  َكِلَمةُ  َوٛبَّتْ ( و ) يُػْؤِمُنوفَ  اَل  َأنػَُّهمْ  َفَسُقوا الَِّذينَ  َعَلى رَبِّكَ  َكِلَمتُ  َحقَّتْ  َكذَٰ
( و قولو صلى هللا عليو و سلم : ) أعوذ بكلمات هللا التامات الٍب ال  َأْٝبَِعْبَ  َوالنَّاسِ  اجْلِنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  أَلَْمؤَلَفَّ 

، يقوؿ ابن القيم، فهذه كلماتو الكونية، الٍب ؼللق هبا، و يكوف، و لو  لق (غلاوزىن ابٌر و ال فاجر، من شر ما خ
 كانت الكلمات الدينية الٍب أيمر هبا، و ينهى عنها، لكانت شلا غلاوزىن الكفار و الفجار.

ـَ كَ  َيْسَمعَ  َحٌبَّ  فََأِجْرهُ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشرِِكْبَ  مِّنَ  َأَحدٌ  َوِإفْ كقولو تعاذل : ) الشرعية :  َواْسَتْحَلْلُتمْ (، أي القرآف، ) اّللِّ  بَل
 (، أي إبابحتو و دينو . اّللَِّ  ِبَكِلَمةِ  فُػُروَجُهنَّ 

َا ِبَكِلَماتِ  َوَصدََّقتْ و قد إجتمع النوعاف ُب قولو تعاذل : ) (، فكتبو، كلماتو الٍب أيمر هبا و ينهى، و ػلل و  وَُكُتِبوِ  َرهبِّ
، و كلماتو الٍب ؼللق هب فأخرب أهنا ليست جهمية، تنكر كلمات دينو، و كلمات تكوينو، و ٘بعلها ا و يكوف، ػلـر

 خلقا من ٝبلة سللوقاتو، فعذا فيو الرد على اجلهمية.
 أي تقع لكم اذلداية. تَػْهَتُدوَف : َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ 

 (( ٜ٘ٔ) َوِمن قَػْوـِ ُموَسى أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبحْلَقِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ ) 
، و ىذا ىو اإلنصاؼ، فلم يكن كل قـو موسى أتت ىذه اآلية لتبْب أف من قـو موسى عليو السبلـ طائفة مستقيمة

 سواسية.
 أي ٝباعة. أمة :
يدلوف غّبىم، و يدعوهنم إذل ىذا الطريق، و ىم ُب أنفسهم مستقيموف أيضاً فهم يهدوف، و ىم  اِبحْلَقِّ : يَػْهُدوفَ 

 مستقيمة، دالة للناس على احلق. مهتدوف، فهم طائفة
 أي ػلكموف ابلعدؿ، أو يعدلوف بو ُب احلكم بْب الناس. يَػْعِدُلوَف : َوبِوِ 

َنا ِإذَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَػْوُمُو َأِف اْضِرب بِّعَ )  َصاَؾ احْلََجَر َوَقطَّْعَناُىُم اثْػنَػٍَبْ َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأشَلًا َوَأْوَحيػْ
ـَ َوأَنَزْلَنا عَ فَانَبَجسَ  ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأاَنٍس مَّْشَربَػُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَما َلْيِهُم اْلَمنَّ ْت ِمْنُو اثْػنَػَتا َعْشَرَة َعيػْ

َناُكْم َوَما ظََلُمواَن َوَلِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ   ( (ٓٙٔ)َوالسَّْلَوى ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقػْ
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ُب بُب إسرائيل كالقبيلة عند العرب، السبط جعلهم هللا جل و عبل قبائل ،  : ُأشَلًا َأْسَباطًا َعْشَرةَ  اثْػنَػٍَبْ  َوَقطَّْعَناُىمُ 
 قبيلة. ٕٔسبط، أو إذل  ٕٔفقسموا إذل 
 ٗبعُب إنفجرت.:  فَانَبَجَستْ  ٗبعُب طلبوا السقيا، ادلاء.                                  اْسَتْسَقاُه :

 ما الفرؽ بْب )فانفجرت ( و ) فانبجست (  
 أي ال إختبلط بينهم ُب ادلشرب، كل سبط لو عْب يشرب منها، حٌب ال يقع النزاع. مَّْشَربَػُهْم : ُأاَنسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ 

ـَ : َعَلْيِهمُ  َوظَلَّْلَنا  معهم أينما ساروا. من نعم هللا عليهم، أف السحاب كاف يعلوىم فيسّب اْلَغَما
 عندما طلبوا الطعاـ، أاتىم رزقهم من ىذه األصناؼ الشهية ببل تعب . َوالسَّْلَوى : اْلَمنَّ  َعَلْيِهمُ  َوَأنَزْلَنا 

 قيل أنو شيء يشبو الصمغ حلو الطعم. ) ادلن (:
 .طائر يشبو السماف  ) السلوى ( :

 إبيقاعها ُب موارد اذللكة. ْظِلُموَف :يَ  َأنُفَسُهمْ  َكانُواْ  َوَلِكن ظََلُموانَ  َوَما

ُتْم َوُقوُلوْا ِحطٌَّة َواْدُخُلوْا اْلَباَب )  َها َحْيُث ِشئػْ ُسجًَّدا نػَّْغِفْر َلُكْم َوِإْذ ِقيَل ذَلُُم اْسُكُنوْا َىِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوْا ِمنػْ
 (( ٔٙٔ) َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِنْبَ 

 يل أهنا بيت ادلقدس.َ ق  اْلَقْريََة  :
َها وَُكُلواْ  ُتْم : َحْيثُ  ِمنػْ  أي ٜبرة ٚبرج من ىذه القرية، كلوا منها، ىنيئة طيبة لكم. ِشئػْ

 و أمروا أبمور منها: 
 أي أدعو هللا جل و على بقولكم، حط عنا خطاايان،و استغفروه، توبوا إليو. ِحطٌَّة : َوُقولُواْ 
 أي خاضعْب لربكم. ُسجًَّدا : اْلَبابَ  َواْدُخُلواْ 

 فما الذى حدث ؟نغفر لكم خطيئاتكم و سنزيد اسنْب، 

َن السََّماء ٗبَِ ) َر الَِّذي ِقيَل ذَلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا مِّ ُهْم قَػْوالً َغيػْ  (ا َكانُوْا َيْظِلُموفَ فَػَبدََّؿ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنػْ
هُ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  فَػَبدَّؿَ  رَ  قَػْوالً  مْ ِمنػْ بدلوا القوؿ، قيل ذلم قولوا حطة، فقالوا، حنطة، أو حبة من ذَلُْم :  ِقيلَ  الَِّذي َغيػْ
 شعّب.
نَ  َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا  أي عذااًب من السماء. السََّماء : رِْجًزا مِّ
 بسبب ظلمهم. َيْظِلُموَف : َكانُواْ  ٗبَا

َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَػْعُدوَف ُب السَّْبِت ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتانُػُهْم يَػْوـَ َسْبِتِهْم ُشرَّعاً   َواْسَأذْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الٍَِّب (
ُلوُىم ٗبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ   (َويَػْوـَ الَ َيْسِبُتوَف الَ أَتْتِيِهْم َكَذِلَك نَػبػْ

 يهود تذكّبا ذلم ٗبا عاقب هللا اسبلفهم عن قصة القرية.يقوؿ هللا جل وعبل لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص أف اسأؿ ال
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 تقريرا ذلم وتوبيخ ذلم . والسؤاؿ ىنا :
 فقل ذلم ال ينبغي أف تكونوا مثلهم بل توبوا إذل هللا .

 ما شأف ىذة القرية؟-س
 أي رلاورة للبحر وتقربو وقيل على شاطئو . قاؿ حاضرة البحر :-ج

 بصيدىم األمساؾ ُب يـو السبت الذي حـر عليهم أف يعملوا فيو ، فا جل أي يتجاوزوف حدود هللا إذ يعدوف :
 وعبل حـر عليهم العمل ُب ىذا اليـو ففسخوا . فابتبلىم هللا هبذا األمر .

 ما ىو ىذا األمر الذي ابتبلىم بو هللا ؟-س
 مساؾ .إذ أتتيهم حيتاهنم )األمساؾ( يـو سبتهم شرعا . وُب ابقي األايـ ال أتتيهم األ-ج
 دلاذا ىذا حدث ؟-س
 قاؿ :"كذلك نبلوىم ٗبا كانوا يفسقوف" . ألهنم خرجوا عن طاعة هللا وارتكبوا ادلعاصي ابإلحتياؿ .-ج
 كي  احتالوا ؟-س
حيث يـو السبت حرمت عليهم الصيادة والعمل واألمساؾ ال أتٌب إال ُب يـو السبت ، فكاف ينبغي عليهم -ج

ايـ األسبوع ؟؟ أـ أف ادلسألة ىي عقوبة قدرية من هللا ، ألنو ىو الذي سخر ىذة األمساؾ ليعرفوا ىل األمساؾ تعرؼ أ
 . فلو انتبهوا لذلك التعظوا ولكن دل ينتبهوا لغاية فسقهم .

وكاف احتياذلم أهنم أتو ُب يـو اجلمعة فوضعوا شباكهم ُب حفرة كبّبة حفروىا ،فإذا أتى السمك ُب يـو السبت وقع 
 اؾ وال ؼلرج منها ٍب أيخذوهنا ُب يـو األحد ، فهم احتالوا فوقعوا ُب احلراـ .ُب ىذة الشب

 ىم اخذوا السمك األحد وليس السبت إذف دل يعددوا السبت ، فكي  ذلك ؟-س
بل ىم اعددوا . وذلك أبف الصيادة وقعت بسبب فعلهم ىذا، وُب ىذة احلالة ىم قد اصتادوا فعبل . ولذلك -ج

 عقبوا .
  ة :وىنا ىداي

أبف الفسق وادلعاصي سبب من أسباب ضيق الرزؽ . وذلك كاف احلبلؿ ذلم ستة أايـ واـر يـو واحد فبفسقهم 
 أصبح العكس واحلبلؿ قد ضاؽ .

 وىنا عبلقة طردية :
بْب الرخاء واألقتصاد وبْب الذنوب وادلعاصي . قاؿ تعاذل:"وضرب هللا مثبل قرية كانت مؤمنة مطمئنة أيتيها رزقها 
رغدا " فما الذي حدث :"فأذاقها هللا لباس اجلوع اخلوؼ" فتبدؿ العيش من الرغد إذل اجلوع وتبدؿ األمن إذل 

 خوؼ دلاذا؟؟ قاؿ:"ٗبا كانوا يصنعوف" أي بسبب صنيعهم السيئ وفسقهم وخروجهم عن طاعة هللا .

 أي ظاىرة تشق ُعباب ادلاء رافعة زعانفها . شرعا:
 ـ غّب يـو السبت .أي ُب أي يو ال يسبتوف : 
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بُػُهْم َعَذااًب َشِديًدا قَاُلوْا مَ  ) ُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ ُهْم دلَ تَِعظُوَف قَػْوًما اّللَّ نػْ ْعِذرًَة ِإذَل رَبُِّكْم َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة مِّ
 (َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف 

 ىنا انقسم اجملتمع ُب ىذة القرية إذل ثبلث فرؽ :
 ونصب الشباؾ وارتكب زلرما قسم اعتدا -ٔ
 وقسم أمر وهنى .-ٕ
 وقسم دل أيمر ودل ينهى ولكن كاف ؼلزؿ األمر الناىي أنو لن غلدي نفعا ُب أمره وهنيو .-ٖ
 دلاذا قالوا دل تعظوف قوما هللا مهلكهم أو معذهبم ؟-س
 ىو الذي تبطل بو ادلواخذة بسبب الذنب أو التقصّب .والعذر معذرة إذل ربكم -ج
 ولعلهم يتقوف . فلعلنا نكوف سبب أهنم يتقوف . - 

)أي أثر وصدع( وىذا أبنكار النكايةىنا للرجاء . وإلحداث ىذا التغّب يكوف ما يسمى عند علماء التفسّب  ولعل
 ( .شروط األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر )القدرةادلعاصي من أىل االنكار واألمر والنهي . ومن 

 . وفق الشريعةاننا أنمر ابدلعروؼ وننهى عن ادلنكر على  تيمية ابلواسطية : يقوؿ شيخ االسبلـ ابن
َهْوَف َعِن السُّوِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن ظََلُموْا ِبَعَذاٍب  ) َنا الَِّذيَن يَػنػْ بَِئيٍس ٗبَا َكانُوْا فَػَلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا ِبِو َأصَليػْ

 (يَػْفُسُقوفَ 
 أمرت وهنت . وىلك الذين ظلموا. فهنا صلت اجلماعة الٍب

 وىنا ذكر مآؿ فرقتْب وسكت عن الثالثة :
 فرقة انجية وىي الناىية .. وفرقة عذبت وىي الٍب وقعت ُب ادلنكر والفسق.

 فاجلزاء من جنس العمل . وىنا فائدة :والثالثة سكت هللا عنها 
ذكر مآذلم ولذلك كانت ىذة اآلية كانت تفزع ابن فادلا سكتوا عن األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر سكت هللا عن 

عباس هنع هللا يضر وكاف يقوؿ كنا نرى أشياء ودل ننكرىا . فتشاور معو عكرمو وأخربه أهنا صلت )الفرقة الٍب سكت هللا عن 
 ذكر مآذلا( وذلك لعدـ ذكر أهنا ُعقبت .

 الراجح ما قالو عكرمة واخذ بو ابن عباس  ولكننا دل صلـز بذلك وىذة الفرقة حاذلا حاؿ تردد وُب خطر ولكن 
 أي اعرضوا وتركوا . نسوا :

 . أي الشديد:  العذاب البئيس
 أي ؼلرجوف عن طاعة هللا ويصروف على ادلعصية . يفسقوف:

 (فَػَلمَّا َعتَػْوا َعن مَّا نُػُهوْا َعْنُو قُػْلَنا ذَلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئَْب  (
  د وٛبردوا ُب عصياف هللا تكربا وعنادا .: أي ٘باوزوا احل عتوا
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 .  ولكن أين ىؤالء القردة؟ ماتوا ودل يبقى ذلم نسبل فيكوف،. وكانوا قردة ذليلْب بقولو تعاذل كن  أي ذليلْب خاسئْب :
قاؿ من حديث أـ حبيبة اهنع هللا يضر ، وفيو ذكر  عنده القردة قاؿ مسعر وأراه  وذلك ُب حديث مسلم ُب كتاب القدر :

واخلنازير من مسخ فقاؿ إف هللا ال غلعل دلسخ نسبل وال عقبة وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك ، فبعض الناس 
مسخوا قردة )اليهود( وبعضهم مسخوا خنازير )النصارى( فادلمسوخ ال نسل لو ولذلك ال نقوؿ اليهود والنصارى 

 نازير .احفاد القردة واخلنازير إظلا نقوؿ أخواف القردة واخل
 "عبد الطاغوت" . كما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " قلوهبم قلوب الشياطْب ُب جثماف إنس " . كما أنو يوجد مسخ داخلي

 فيقوؿ احلسن: " وهللا ما حلـو ىذة احليتاف أبعظم عند هللا من دماء قـو مسلمْب " 

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإذَل يَػْوـِ  ( اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإفَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّو  َوِإْذ أتََذََّف رَبَُّك لَيَػبػْ
 (َلَغُفوٌر رَِّحيٌم 

 رلاىد رٞبو هللا يقوؿ: إف اآلية عامة وإف نزلت ُب اليهود ، فالنصارى معهم ٗبعاصيهم .
 وىذا اإلذالؿ لو صور ومنها:

 ؿ حٌب يسلموا أو يعطوا اجلزية . القتا –اخلراج  –ادلسكنة  –اجلزية 
 وكل ىذا كاف على اليهود عقاب ُب الدنيا قبل األجرة مع ذلك فإنو غفور رحيم . 

 تفيد التخصيص ، وىذا خاص أبىل اإلؽلاف ألف هللا عز وجل قاؿ" ابدلؤمنْب رحيم " . غفور رحيم :
 :ْب مطلقة ولكن تقيد أبحدي شيئ ىذة اآلية بعض أىل العلم يقولوف أهنا

 بتوبة من اتب وىذا ألنو ختم اآلية بقولو " غفور رحيم".-
أف يكونوا ُب جوار دولة قوية ٙبميهم وذلك ُب قولو " ضربت عليهم الذلة وادلسكنة أينما ثقفوا  إال ٕببل من هللا -

 وحبل من الناس ".
 . احلتم والوجوباألعبلـ على سبيل ، وأصل التأذف من األذاف أي  أي أعلم أو وعد أو حكم أتذف :
 أي ليسلطن على اليهود من يذذلم ويهينهم ُب حياِتم الدنيا إذل يـو القيامة . ليبعثن :
 أي يسَب الذنب ويرحم دلن اتب منهم . غفور:
ُهْم ُدوَف َذِلَك َوبَػَلْواَنُىْم اِبحْلََسَناتِ  ( ُهُم الصَّاحِلُوَف َوِمنػْ نػْ َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم  َوَقطَّْعَناُىْم ُب اأَلْرِض ُأشَلًا مِّ

 (يَػْرِجُعوفَ 
 دلاذا ابتبلىم هللا ابحلسنات والسيئات ؟-س
 لعلهم يرجعوف .-ج

 أي مزقناىم . قطعناىم :
 أي طوائ  . أمم :
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 أي القائموف ٕبقوؽ هللا وحقوؽ عباده . الصاحلوف :
 أي ادلقتصدوف وادلسرفوف على أنفسهم ابدلعاصي . :ومنهم دوف ذلك 

 أي أختربانىم . م :بلوانى
 أي اليسر والغُب والصحة . احلسنات :
 أي العسر والفقر وادلرض . والسيئات :

ِِتِْم َفَخَلَ  ِمن بَػْعِدِىْم َخْلٌ  َورِثُوْا اْلِكَتاَب أيَُْخُذوَف َعَرَض َىَذا اأَلْدىَن َويَػُقوُلوَف َسيُػْغَفُر لََنا َوِإف أيَْ  (
ثْػُلُو أيَُْخُذوُه أَ  يثَاُؽ اْلِكَتاِب َأف الَّ يَػُقوُلوْا َعَلى اّللَِّ ِإالَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوْا َما ِفيِو َوالدَّاَعَرٌض مِّ ُر دَلْ يُػْؤَخْذ َعَلْيِهم مِّ

ٌر لِّلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َأَفبلَ تَػْعِقُلوفَ   (اآلِخَرُة َخيػْ
 ؟أي أتى من بعد ىؤالء أقواـ خلفتهم السوء أيخذوف عرض األدىن . دلاذا-س
 رشوة لتحري  الكتاب لقولو :" إف كثّبا من األحبار والرىباف ليأكلوف أمواؿ الناس ابلباطل".-ج
 وما العلة ىنا ؟-س
أف اليهود يقولوف أننا سيغفر لنا وىذا ألهنم يقولوف أننا شعب هللا ادلختار وىم ابناء هللا وأحباؤه ، فسيغفر ذلم -ج

ارى عندىم عقيدة الصلب والفداء حيث أف ادلسيح صلب من أجل وىذا ُب اليهود والنصارى ، حيث أف النص
 البشرية فمن يؤمن بو كل ذنب وقع ويقع منو غفر لو .

 ما الدليل على دراستهم الكتاب؟-س
 قولو "ودرسوا ما فيو" .-ج

 أي تطلق على التابع بسوء . خْل  :
 أي التوراة . ورثوا الكتاب :

 الذي ال قيمة لو .أي ادلتاع الدنياوي الرديء  العرض :
 أي متاع دنيا زىيد أخر أيخذوه . عرض مثلو :
 أي تدارسوه فعلموه . درسوا ما فيو :

ُكوَف اِبْلِكَتاِب َوَأقَاُموْا الصَّبلَة ِإانَّ الَ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحَْب )  (َوالَِّذيَن ؽُلَسِّ
 وىداية اآلية :

 يصلي ، وىذا شأف عظيم للصبلة واافظة عليهاأف من صفات ادلصلح أنو يتمسك ابلكتاب وأنو 
 . أي يتمسكوف ابلكتاب أي علم ما فيو ودراستو ومعرفتة :ؽلسكوف 

ٍة وَ ( َناُكم بُِقوَّ  (ُكْم تَػتػَُّقوَف اذُْكُروْا َما ِفيِو َلَعلَّ َوِإذ نَػتَػْقَنا اجْلََبَل فَػْوقَػُهْم َكأَنَُّو ظُلٌَّة َوظَنُّوْا َأنَُّو َواِقٌع هِبِْم ُخُذوْا َما آتَػيػْ
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 مٌب نتق اجلبل فوؽ بِب اسرائيل؟-س
 عندما رفضوا التوراة وأحكامها .-ج
 : أي رفعنا فوؽ بِب اسرائيل اجلبل .نتقنا
 : أي سحابة تظل رؤسهم .ظلة 
 : أي أيقنوا أنو ساقط عليهم .ظنوا 

 أي أعطيناكم . ما أتيناكم :
 : أي ٔبد وأجتهاد وبعمل ما فيو بقوة 

ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلو َوإِ  ( ْا بَػَلى ْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِِب آَد
 (َشِهْداَن َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلْبَ 

أىوف  ،أخذه هللا من آدـ وذريتودليثاؽ الذي " اذلك ُب حديث ادليثاؽأي أخرج ذرية بِب أدـ من ظهر أدـ ٝبيعا و -
واالحاديث ُب ذلك  . "من ذلك ، قد أخذت عليك ُب ظهر آدـ أف ال تشرؾ يب شيئا فأبيت إال أف تشرؾ يب شيئا

لى صحيحة ومتواترة أف هللا جل وعبل مسح ظهر أدـ وأخرج كل نسمة ىو خالقها إذل يـو القيامة ٍب أشهدىم ع
، وفيها بياف أف ا ألست بربكم :–أنفسهم ، ألست ربكم قالوا بلى شهدان  أي أف أللوىية والربوبية كبلعلا متبلـز

ل إلو رب وكل رب يستلـز أف فك األلوىية متضمن توحيد الربوبية، توحيدالربوبية يستلـز توحيد األلوىية، و  توحيد
 يُعبد.

 . وأراباب تعِب أذلة. تعبد . لقولو " اٚبذوا أحبارىم ورىباهنم أراباب " فعند سؤاؿ القرب ُتسأؿ من ربك أي من كنت
 ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا . والذي جعلنا نفسر رب ابإللو : وُب بعض التفاسّب:

رايت أف كاف ذكر ُب األحاديث ومنها للشيخاف ، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:" يقاؿ للرجل من أىل النار يـو القيامة أ
لك كل ما على األرض من شئ لكنت مفدايً ، فيقوؿ نعم . فيقوؿ قد أردت منك أىوف من ذلك قد أخذت عليك 

 ُب ظهر أدـ أال تشرؾ يب شيئا فأبييت إال أف تشرؾ " فادليثاؽ أخذ على العبادة واأللوىية .
 قالوا بلى شهدان: فشهدان ىنا ابحلاؿ وال ابدلقاؿ؟-س
وادلقاؿ معا . وؽلكن أف أتٌب الشهادة ابحلاؿ فقط على كاف للمشركْب أف يعمروا مساجد ، ٘بد هللا  شهدان ابحلاؿ-ج

 يشهدىم على أنفسهم ابلكفر أي على حاذلم أي أهنم يصرفوف العبادة لغّب هللا .
 فلماذا دل يقوؿ" ألست  أبذلكم " مع أف األلوىية متضمنة الربوبية؟-س
 . فالربوبية أقرب إلجابة الدعاء.ق فهذا أبلغ ألنو ُب مقاـ اخللق واالمتناف عليهم بنعمو ألف ىنا ذكر دلسألة اخلال-ج

 فائدة:
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الفطرة( أيتوا الكافرين انكرين ىذا ادليثاؽ والشهادة على الربوبية يـو القيامة ولذلك دل يكتفي هللا هبذا ادليثاؽ )-
 الذلك أرسل الرسل لتأكيد على ىذا ادليثاؽ األوؿ .ولكن أرسل الرسل لذلك لكي ال يكوف للناس حجة على هللا ف

 فمن يرفضو رفض ىذا ادليثاؽ ومن يقبلو كما أنو أقر للمرة الثانية على ىذا ادليثاؽ .
 أننا ال ننتقل إذل اجملاز ابدلعُب احلقيقي الذي يعمل بو وغلوز إراده . فبل يؤتى بو. ومن القواعد ادلرجحة من التفسّب :

 النمل . أي أصغر الذر :
 أي قررىم إبثبات ألوىيتو وربوبيتو . كما أشهدىم عل بعضهم بعضا على ىذا اإلقرار. أشهدىم :

 : أي إلو ادلعبود الذي لو صفاتو لربوبيتو كخلق والرزؽ واالحياء واإلماتو . رب 

َا َأْشَرَؾ آاَبُؤاَن ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن بَػعْ  )  (ِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ٗبَا فَػَعَل اْلُمْبِطُلوفَ َأْو تَػُقوُلوْا ِإظلَّ
فهم ىنا ػلتجوف ابلتفريط دلن سبقهم ولكن حجتهم ابطلة إلرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب وخلقت لكم عقوؿ -

تعرفوف هبا الصواب من اخلطأ ولذلك التكلي  يكوف مناطو بعد البلوغ . وُب ىذا دليل أف التقليد واالحتجاج بو ال 
 .ينفع 

 : أي ِتلكنا ٗبا فعل أابئنا . ادلبطلوف

ُل اآلاَيِت َولََعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ )  )     وََكَذِلَك نُػَفصِّ
 أي نبينها . نفصل اآلايت :
: أي يرجعوف عن شركهم أو ال يرجعوف إذل ادليثاؽ األوؿ الذي أخذ منهم وىم ُب ظهر أدـ ويقروف  لعلهم يرجعوف

 بو بعد إقرارىم ابلرسل. 

َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن اْلَغاِويَن وَ ) َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنػْ  (اْتُل َعَلْيِهْم نَػَبأَ الَِّذَي آتَػيػْ
 النزع بشدة ، وأنو ترؾ احلجاب الواقي لو فمن ؼلرج عن العلم كمن انسلخ من جلده .فانسلخ تدؿ على :

 أي أخرىم . واتل عليهم :
 . أي خرب نبأ :

 أي خرج من العلم هبا وتركها و اطللع منها . فانسلخ :
 أي أدركو وحلقو . فاتبعو :
 أي اذلالكْب ، الضالْب . الغاوين :

َنا َلَرفَػْعَناُه هِبَا َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإذَل اأَلْرِض َواتػََّبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإف ٙبَْ ) يَػْلَهْث َأْو  ِمْل َعَلْيوِ َوَلْو ِشئػْ
بُوْا ِِباَيتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف  رُْكُو يَػْلَهث ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ  (تَػتػْ
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أف الرفع ُب الدنيا واألخرة  رفع الكفروىو الذي تلبس ىو بو عندما انسلخ  وىنا على ىذا التفسّب داللة على :-
 ايت ولو قبل اآلايت لرفع عنو الكفر واتضحت بصّبتو .من العلم ابأل

تكاسلو عن اخلّب وبطئو فيو ، لقولو "مالكم إذا قيل لكم انفروا ُب سبيل هللا ااثقلتم أخلد إذل األرض داللة على : -
 إذل األرض أرضيتم ابحلياة الدنيا من األخرة " ففي ذلك داللة على ايثاره الدنيا على األخرة .

 أنو فقد عقلو بعدما فقد الوحي . ىواه وىنا داللة :واتبع -
قاؿ ابن قتيبة كل شئ يلهث فإظلا يلهث من إعياء أو عطش إال الكلب فإنو يلهث ُب حاؿ  كمثل الكلب يلهث:-

 ُب حاؿ راحتو وُب حاؿ كبللو فضربو هللا مثبل دلن كذب ِبايتو.
 ما العلة ُب أختيار الكلب ؟-س
 واألنتفاع بو قليل جدا وفيو الكثّب من قبيح الصفات والىث وراء مصاحلو فإنو أردئ احليواانت -ج

 أي خذؿ وما إذل شهوات الدنيا يؤثر دنياه على أخرتو ولكنو أخلد إذل األرض وال يتحرؾ .  أخلد إذل األرض :
 أي أصبح ذليبل ذلواه. اتبع ىواه :
 ن الضبلؿ .أي أخربىم بتلك األخبار جاء أف ينزجروا ويرجعوا ع فاقصص :

ُ فَػُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل ( ٚٚٔ)َساء َمَثبلً اْلَقْوـُ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِِباَيتَِنا َوأَنُفَسُهْم َكانُوْا َيْظِلُموَف ) َمن يَػْهِد اّللَّ
 ((ٛٚٔ)فَُأولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُروَف 

 فهو ادلهتدي. دلاذا؟-س
 يختار طريق هللا ادلستقيم.ألنو وفقو هللا دل غلد من يضلو ف-ج

 أي يوفقو للهداية . يهدي :
 أي ؼلذلو هللا فيحيد عن صراطو ويضل لزيغو عن الطريق ادلستقيم . يضلل :

  . وأعظم خسارة أف ؼلسر اإلنساف نفسو وأىلو اخُلسراف ادلبْبأي  اخلاسروف :

ذَلُْم قُػُلوٌب الَّ يَػْفَقُهوَف هِبَا َوذَلُْم َأْعُْبٌ الَّ يُػْبِصُروَف هِبَا َوذَلُْم آَذاٌف  َوَلَقْد َذرَْأاَن جِلََهنََّم َكِثّبًا مَِّن اجلِْنِّ َواإِلنسِ )
 (الَّ َيْسَمُعوَف هِبَا ُأْولَِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ 

 .هم أي عاقبتهم جلهنم بسبب فعل .الـ العاقبة ىنا تسمى  البلـجلهنم : 
 بل ىم أضل . دلاذا ىم أضل من األنعاـ ؟-س
وذلك ألف األنعاـ تعرؼ مصلحتها الٍب سخرت ذلا أـ ىذ ال ينتفع هبذة احلواس واألمور. كما قاؿ ابن القيم بل -ج

 ىو أضل من ٞبار أىلو . ألف احلمار من مرة واحدة يرجع إذل الدار ولكنهم يضلوف الطريق وال يرجعوف إذل الدار .
 لو " صٌم بكٌم عمٌي فهم ال يرجعوف ".ولقو 
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ُب جامع بينهما وىو عدـ األنتفاع واألنتفاع غّب ادلصلحة فمثبل بعض  التشبيوىنا تفيد  الكاؼ قولو كاألنعاـ :
األنعاـ ال يروا األلواف وال يفهموف معُب الكبلـ ومنهم ذلا أعْب ولكن ال ترى وبعضها ذلا أذف وال تسمع فهم مثلهم 

 نتفاع  ولكن األنعاـ أفضل دلعرفتها مصلحتها .ُب عدـ األ
 والقاعدة تقوؿ :

 أف األمر الذي ال ينتفع بو كادلعدـو .
 . أي انشأان  أوخلقنا وسخران أو ىيئناىم ذلا وبعمل أىلها يعملوف ذرأان :

 أي ال يعقلوف . ال يفقهوف :
 و .: أي البصر والسمع ادلنتفع ب ال يبصروف هبا وذلم آذاف ال يسمعوف

 ( ْعَمُلوَف َوّلِلَِّ اأَلمْسَاء احْلُْسَُب فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروْا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ُب َأمْسَائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوْا يػَ )
 وىنا تقدمي اجلر واجملرور يفيد )التخصيص(. أي لو وحده ال غّبه .  :

 .   ء ، أي الصفات الكاملة . البالغة ُب احلسن غايتوعلى وزف فعلى وىي صفات تدؿ على األمتبل احلسُب:
  أي أعبدوه هبا وتوسلوا بطلب ما تريدوف هبا . ادعوه :

 والدعاء نوعْب:
 أي يطلب هبا ما يريد.وىذا توسل واجب، فمثبل سورة الفاٙبة كلها توسل إذل هللا أبمسائو وصفاتو . وىي دعاء طلب:
ع األمساء والصفات فينزذلا منزلتها االئقة هبا ويتعامل مع كل أسم أبثره وبذبك أف اإلنساف يتعامل م ودعاء عبادة :

 يكوف تعبد  هبا . 
 أي ؽللوف هبا عن احلق وينحرفوف هبا . يلحدوف :

 كي  يلحدوف هبا ؟-س
 ز : الُعزة .وذلك بتسمية غّب هللا هبا ، فمثبل أشتق الكفار من أسم هللا : البلت ومن ادلناف : منات ، ومن العزي-ج
 وذلك ايضا بنفيها عنو عز وجل وال يثبتوف ذلا الصفات البلئقة الٍب تضمنها .- 
 كذلك ايضا ٙبري  معناىا مثل استوى غلعلها استوذل .- 

 أي العذاب ادلؤدل ٗبا كانوا يعملوف . ٗبيلهم للباطل عن طريق احلق.  سيجزوف :

ْن َحْيُث الَ يَػْعَلُموَف ( ٔٛٔ) قِّ َوِبِو يَػْعِدُلوفَ َوشِلَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يَػْهُدوَف اِبحلَْ ) بُوْا ِِباَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ َوالَِّذيَن َكذَّ
(ٕٔٛ) ) 

 . أي يفتح ذلم أبواب الرزؽ كلما أرادوا ادلعصية سنستدرجهم :
 ". دلاذا؟ لبهم ُب الببلدفبل يغررؾ تق كلما أرادوا معصية جددان ذلم نعمة ، قاؿ تعاذل :" كما قاؿ الضحاؾ :
 طيباِتم ُب الدنيا .  ألهنم قـز عجلت ذلم
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 أف يظنوف الناس أهنم ُب مأمن وىم ينحرفوف إذل حافة اذلاوية . واالستدراج :-

 ( َوأُْمِلي ذَلُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتٌْب )
  أي أمنيهم حٌب يظنوا أهنم غّب معاقبْب ويظنوف على كفرىم وعنادىم . وأملي ذلم :

 م اإلحساف وىو يريد ذلم اخلذالف.فيظهر ذل، أي أف كيد هللا ومكره قوي أف كيدي متْب :

َأَودَلْ يَنظُُروْا ُب َمَلُكوِت السََّماَواِت ( ٗٛٔ)َأَودَلْ يَػتَػَفكَُّروْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍَّة ِإْف ُىَو ِإالَّ َنِذيٌر مُِّبٌْب )
تَػَرَب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْؤِمُنوَف  َواأَلْرِض َوَما َخَلَق اّللَُّ   (٘ٛٔ)ِمن َشْيٍء َوَأْف َعَسى َأف َيُكوَف َقِد اقػْ

) 
أي فبأين حديث بعد القرآف يؤمنوف . بعد احلجج والرباىْب واألدلة الواضحة الٍب ال  فبأي حديث بعده يؤمنوف :

 وضوح بعدىا .
ية وأدلة نقلية وأدلة مسعية نقلية ٚباطب العقوؿ وتضع البديهيات ببساطة ويسر . فما : أتى أبدلة مسع فالقرآف الكرمي

 الذي غلعلهم ال يؤمنوف هبذا القرآف .

ُ َفبَل َىاِدَي َلُو )  (َوَيَذرُُىْم ُب طُْغَياهِنِْم يَػْعَمُهوفَ  ۚ  َمن ُيْضِلِل اّللَّ
  ألنو دل أيخذ ابألسباب ويعمل هبا .الضبلؿ الكون القدري ٗبعُب أف هللا أضلو  والضبلؿ ىنا :
 أي لن ٘بد من يهديو . فبل ىادي لو :

 . أي يَبكهم  ضبلذلم يتحّبوف فبل يهتدوف إذل شئ :ويذرىم ُب طغياهنم يعمهوف 

َا ِعْلُمَها ِعنَد َريبِّ الَ غُلَلِّيَها ِلَوْقتِ )  َف ُمْرَساَىا ُقْل ِإظلَّ َها ِإالَّ ُىَو ثَػُقَلْت ُب السََّماَواِت َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأايَّ
َا ِعْلُمَها ِعنَد اّللَِّ َولَ  َها ُقْل ِإظلَّ ِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس الَ َواأَلْرِض الَ أَتْتِيُكْم ِإالَّ بَػْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيّّ َعنػْ

 (( ٚٛٔ) يَػْعَلُموفَ 
لكاؼ، كاؼ اخلطاب، ُب زلل نصب مفعوؿ بو، تعود على النىب صلى هللا عليو الفاعل ىنا ىو الواو، و ا َيْسأَلُوَنَك :

 و على آلو و سلم.
  من الذى سأؿ ؟

الذى سأؿ ىؤالء ادلكذبوف ادلتعنتوف، يسألونو عن الساعة، و ىذا القوؿ ىو أشبو ابلسياؽ، ألف  : األوؿ القوؿ
 ا جاء بو.احلديث عن ىؤالء ادلكذبْب ابلنىب صلى هللا عليو و سلم و ٗب

: يسألك اليهود، و لكن ىذا بعيد، بعيد دلاذا ؟ ألف السورة مكية، نزلت قبل اذلجرة، فاألقرب أهنا ُب القوؿ الثاىن 
الكفار، أما مسألة اليهود فالنىب صلى هللا عليو و سلم دل ػلدث كبلـ بينو و بْب اليهود إال ُب ادلدينة، و معروؼ أنو 
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ارى، قد يقوؿ البعض ) لعل اليهود الذين قالوا للمشركْب أف يسألوه ( فهذا جائز، و دل يكن ُب مكة يهود و ال نص
 لكن، سيكوف السائل أيضا ُب هناية األمر، ادلشركْب من كفار قريش.

و يقوؿ بعض أىل التفسّب، الذى سأؿ ىو عتبة بن ربيعة، و ىذا من ابب ذكر الفرد، فيكوف ىو سأؿ، و غّبه 
 ادلكذبوف، ادلتعنتوف.سأؿ، فيكوف ىؤالء ىم 

ىي ساعة، و الساعة ىذه، ساعة عظيمة، فارقة، ألف الساعة الٍب يفُب فيها ىذا البناء، و يكوف ىناؾ بناٌء  السَّاَعِة :
آخر، يفُب بناء الدنيا بكل ما فيها، و ىذا يدلنا على أف ىذه الساعة، كانت تشغل ابؿ اجلميع،ألف الذى يتفكر ُب 

أنو خلق ليفُب، و أنو ُب تكوينو اإلبتدائى، زلكـو عليو ابلزواؿ، سيزوؿ و لن يستمر و لن خلق ىذا الكوف يعلم 
يبقى، و ىناؾ بناٌء آخر، يكوف مرة أخرى، و ىذا البناء، يدـو و يستمر، فهذه الساعة الفاصلة بْب البنائْب، و بْب 

دتو إذل اإلستقامة على دين هللا جل و عبل، الدارين، داٌر تفُب، و داٌر تبقى، و لذلك من تفكر ُب ىذه ادلسألة قا
ألنو يعلم أف كل ما ُب احلياة لذات فانية، منقضية، و لذلك لو استشعرِتا حقيقًة، ذلانت التضحية هبا، قاؿ تعاذل: 

ـِ  اْلُمَسوََّمةِ  َواخْلَْيلِ  َواْلِفضَّةِ  َىبِ الذَّ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطّبِ  َواْلَبِنْبَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الشََّهَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ )  َواأْلَنْػَعا
ِلكَ  ۗ   َواحْلَْرثِ  نْػَيا احْلََياةِ  َمَتاعُ  ذَٰ ِلُكمْ  ِمنْ  ٖبَّْبٍ  َأُؤنَبُِّئُكمْ  )  ُقلْ (اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َواّللَُّ  ۗ   الدُّ  َرهِبِّمْ  ِعْندَ  اتػََّقْوا لِلَِّذينَ  ۗ   ذَٰ
، بعض أىل العلم اِبْلِعَباِد( َبِصّبٌ  َواّللَُّ  ۗ   اّللَِّ  ِمنَ  َوِرْضَوافٌ  ُمَطهََّرةٌ  َوَأْزَواجٌ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َٙبِْتَها نْ مِ  َ٘بِْري َجنَّاتٌ 

 يقوؿ، ذكر قولو خالدين فيها، فنسخ قُبح األوذل، ٔبماؿ دواـ الثانية.
فَ   دد ذلا.أين منتهاىا ؟ مٌب وقتها ا ُمْرَساَىا : َأايَّ
 قل اي دمحم، صلى هللا عليو و سلم. ُقْل : 
 ال يظهرىا، ُب وقتها ادد، ادلقدر. غُلَلِّيَها : الَ 
 إال هللا سبحانو و تعاذل، فالعلم عنده وحده، ال عند غّبه. ُىَو : ِإالَّ 
، أي أف الكل ينتفى عنده ادلعرفة ىذا الئلستثناء، و اإلستثناء كما يقولوف ُىَو : ِإالَّ  ِلَوْقِتَها غُلَلِّيَها الَ  ، معيار العمـو

بوقتها، إال هللا سبحانو و تعاذل، و ىذا ما يدؿ عليو ىذا اإلستثناء، ألف بعض الناس أيٌب على احلديث، ) ما 
 ادلسئوؿ عنها أبعلم من السائل(، يقوؿ أبعلم، أي عندؾ علٌم، و عندى علٌم، و ىذا كذب، ألف علمها )عند رىب(

دلاذا ؟ ألهنا خفية، و كل أمر خفى فهو ثقيل، ثقلت ُب السموات و األرض  أي ثقل علمها،السََّماَواِت :  ُب  ثَػُقَلتْ 
 ألهنم ال يعلموف وقتها.

 : بعتة أي فجأة، فتأتى فجأة. بَػْغَتةً  ِإالَّ  أتَْتِيُكمْ  الَ 
َها : َحِفيّّ  َكأَنَّكَ  فادللح ، ادلبالغ ُب السؤاؿ حٌب يعرؼ وقتها، فهو احلفى، إما أهنا ٗبعُب ادللح ، من اإلحلاؼ،  َعنػْ

 حريٌص عليها، حريٌص على العلم هبا.
َها : َحِفيّّ  و قيل َكأَنَّكَ   من احلفاوة، أي بينك و بْب هللا مودة، فيكوف قد أخربؾ هبا. َعنػْ
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ادلأخرة، كأنك حفٌى، حفى من احلفاوة و لكن معناىا كالتاذل : يسألونك عنها، كأنك حفى، عنها ىي  القوؿ الثالث:
 أي كأنك ابٌر هبم، بينك و بينهم مودة، فستعطيهم اجلواب.

َا ُقلْ  ىذا نوع من القصر و التخصيص، إبظلا، قصر ما بعدىا على ادلستثُب، قصرا اتما، أي  اّللَِّ : ِعندَ  ِعْلُمَها ِإظلَّ
 علمها عند هللا وحده، ال يعلمها إال هللا جل و عبل.

 ال يعلموف ذلك.:  يَػْعَلُموفَ  الَ  النَّاسِ  رَ َأْكثػَ  َوَلِكنَّ 

ُ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَػْرُت ِمنَ )  اخْلَّْبِ َوَما  ُقل الَّ َأْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفًعا َوالَ َضرِّا ِإالَّ َما َشاء اّللَّ
 ( (ٛٛٔ) ْؤِمُنوفَ َمسَِِّبَ السُّوُء ِإْف َأانَْ ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌّب لَِّقْوـٍ يػُ 

قل ذلم، ال أملك لنفسى نفعا و ال ضراً، أي ال أملك قدرة، على جلب نفٍع، أو دفع ضٍر عن نفسى، إال أف يشاءه 
، فكل ما يقع من مشيئة  {اْلَعاَلِمْبَ  َربُّ  اّللَُّ  َيَشاء َأف ِإالَّ  َتَشاُؤوفَ  َوَما} هللا جل و عبل، و ىذا كما ُب قولو تعاذل: 

 إظلا ىي من مشيئة هللا جل و عبل.العبد، 
 أي ال أعلم الغيب. اْلغَْيَب : َأْعَلمُ  ُكنتُ  َوَلوْ 

ّْبِ َوَما ِمنَ  اَلْسَتْكثَػْرتُ   لفعلت األسباب الٍب أعلم أهنا ٘بلب اخلّب، و تدفع عُب ادلفاسد. السُّوُء : َمسَِِّبَ  اخلَْ
 مر سلوؼ.النذير، ىو الذى يُعلم أب نَِذيٌر : ِإالَّ  َأانَْ  ِإفْ 

 البشّب إذا أتت مع النذير، يُبشر أبمر ػلبو الناس، من الثواب اجلزيل و اجلنة. وَبِشّب :
ىل ىو بشٌّب و نذيٌر، لقـو يؤمنوف فقط؟ ىم ادلنتفعوف ابلبشارة و النذارة، و إف كاف نذيرا لغّبىم، و  يُػْؤِمُنوَف : لَِّقْوـٍ 

 عليو و سلم، األمور كلها بيد هللا جل و عبل.ىذا فيو نفى ملك ىذه األمور للنىب صلى هللا 

َها فَػَلمَّا تَػَغشَّاَىا َٞبََلْت ٞبَْ ) َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيػْ بلً َخِفيًفا ُىَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نػَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنػْ
تَػَنا َصاحِلًا لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ َفَمرَّْت ِبِو فَػَلمَّا أَثْػَقَلت دََّعَوا اّللََّ رَبػَُّهَما لَِئْن آتػَ   ((ٜٛٔ)يػْ

َها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي ُىوَ  َها : لَِيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمنػْ  ىذه اآلية ٙبتاج إذل دقيق فهم. ِإلَيػْ
 و سنق  معها وقفتْب:  

 واحدة ىي آدـ عليو السبلـ، و جعل منها زوجها، حواء.ىو الذى خلقكم من نفٍس واحدة، النفس ال ادلعُب األوؿ:
دلاذا قاؿ ليسكن إليها؟ و السكوف ىنا، سكوٌف عاـ، سكوٌف ابدلودة و الرٞبة، و ىذا األُنس و الطمأنينة، أف ػلدث 
ىناؾ أنس و طمأنينة، ألهنا منو، فيحدث بينهما تفاىم و ترابط، و ىذا السكوف ادلعنوى، و سكوف آخر من حيث 

لشهوة، و ىذا سكوٌف خاص ال يوجد لو نظّب، ىذا كلو سكوف، و ىذه آية من آايت هللا جل و عبل، و لذلك قاؿ ا
َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأنْػُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأفْ  َآاَيتِوِ  )َوِمنْ هللا تعاذل:  َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَيػْ  َوَرْٞبًَة(. َمَودَّةً  بَػيػْ
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من جنسكم، أزواجا لتسكنوا إليها، ألنو لو كانت الزوجة من غّب اجلنس ال ػلدث السكوف، و  أي من أنفسكم :
 ىذه من نعم هللا جل و عبل، أف الزوجة من جنس الزوج.

َنُكمْ  َوَجَعلَ  إنو هللا جل و عبل، ليتم السكوف، لذلك قاؿ تعاذل: ن الذى جعل بينهم مودة و رٞبة؟ م َوَرْٞبًَة : َمَودَّةً  بَػيػْ
(، آايت واضحة بينة، ٙبتاج إذل التفكر من اإلنساف، و خاصة معاشر ادلتزوجْب، يَػتَػَفكَُّروفَ  ِلَّقْوـٍ  آَلاَيتٍ  َذِلكَ  ُب  ِإفَّ )

فيتفكروا أف زوجتو من جنسو للمواءمة بينو و بينها، فيشكر هللا جبل و عبل على ىذه النعمة، فالزواج نعمة كبّبة 
 هبا ُب اآلخرة، قاؿ، أدل أخلقك و أزوجك، فالزواج نعمة، فيحمد هللا عليها، و على الشخص، و لذلك يُعرفو هللا

 َىبْ  )رَبػََّنايسأؿ هللا أف غلعل بينهما مودة و رٞبة، و يسأؿ هللا أف ُيصلحها، و يدعو هللا كثّبا بدعاء عباد الرٞبن، 
تَِنا َأْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا  َأْعُْبٍ(. قُػرَّةَ  َوُذرِّايَّ
: أي ىذا للجميع، ليس آية، أي حٌب قولو تعاذل )ليسكن إليها(، ىذا عن اآلدـ، أما )فلما  َٞبََلتْ  تَػَغشَّاَىا افَػَلمَّ 

 تغشاىا( فهذا عن كل اجلنس.
ن َخَلَقُكم الَِّذي ُىوَ  القوؿ الثاىن:  اّللَُّ  َمنَّ  َلَقدْ ، النفس ىنا ىي اجلنس البشرى، كما ُب قولو تعاذل: )َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مِّ

(، أي من جنسكم، فالنفس َأنْػُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأفْ  َآاَيتِوِ  َوِمنْ (، )َأنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلى
 ىنا ٗبعُب اجلنس، أي من جنسها، الذى خلقكم من نفٍس واحدة، أي من جنٍس واحد.

 تسّب سّبا واحدا. على التفسّب الثاىن اآلايت كلها
 أما على التفسّب األوؿ، و ىو ادلشهور عند ادلفسرين، و يكاد ال يُذكر غّبه، النفس الواحدة، آدـ عليو السبلـ.

 أي استمرت بو، ال تشعر بو، و ىذا يكوف ُب بداية احلمل، ال تشعر بو خلفتو. ِبِو : َفَمرَّتْ 
رى، ُٛبارى ٗبعُب أهنا غّب متيقنة، ليس عندىا يقْب، ىل ىي حامل أـ بعض القراءات تقوؿ ) فَمَرتبو(، َمَرت، من التما

 ال، ال تستشعر ذلك. 
 أي ثَقل ٞبلها، و كرب بطنها، و كرب ىذا احلمل. َأثْػَقَلت: فَػَلمَّا
تَػَنا لَِئنْ  رَبػَُّهَما اّللََّ  دََّعَوا وا هللا جل و عبل، لئن أعطيتنا اي رب الزوج و الزوجة، دع الشَّاِكرِيَن: ِمنَ  لََّنُكوَننَّ  َصاحِلًا آتَػيػْ

ولدا صاحل اخللقة و الدين، لنكونن من الشاكرين لنعمك، و أغلب ادلفسرين ىنا، على ٞبل الصبلح، على أنو 
، الصبلح البدىن، و الصبلح الديُب أيضا.  الصبلح البدىن، و لكن اآلية تشمل العمـو

ا، الولد ؼلرج سليم، معاَب، كامل البدف، كامل اخللقة، لنكونن من علا دعوا هللا، و اشَبطا شرطًا، لئن آتيتنا صاحل
 الشاكرين.

ُ َعمَّا ُيْشرُِكوفَ )  ((ٜٓٔ)فَػَلمَّا آاَتعُلَا َصاحِلًا َجَعبلَ َلُو ُشرََكاء ِفيَما آاَتعُلَا فَػتَػَعاذَل اّللَّ

 ٗبعُب أعطاعلا. آاَتعُلَا :
 تمل اخللقة.أي كما دعوا، مك َصاحِلًا : آاَتعُلَا فَػَلمَّا
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 أي َسَّبا  شركاء فيما وىبهما، فَعَبدا ولدعلا لغّبه، و مسياه )عبد احلارث(.آاَتعُلَا :  ِفيَما ُشرََكاء َلوُ  َجَعبلَ 
 : تنزه و تقدس، ألنو ىو ادلنفرد سبحانو و تعاذل  ابلربوبية و األلوىية، ال شريك لو.ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا اّللَُّ  فَػتَػَعاذَل 
ؼُللق على الفطرة، فإما أبواه يهودانو أو ينصرانو، فجعبل لو شركاء فيما آاتعلا، و لذلك يقوؿ احلسن، ىم اإلنساف 

 اليهود و النصارى، رزقهم هللا أوالًدا فهودوىم و نصروىم، و عبدوىم لغّب هللا عز و جل.
حد، عندما ٞبلت حواء، فلما ىنا يذكر ادلفسروف قصة آدـ و حواء، على سبيل أف كل اآلايت على سياؽ وا ػػػػػػ

قرب الوضع، إذا ابلشيطاف أيتيها، فيقوؿ مسياه ) عبد احلارث(، و إال سينشق بطنك و ؼلرج ىذا الولد ميتا، فلم 
يستجيبا ُب أوؿ األمر لو، فنزؿ ميتا، سقطًا، دل يكتمل، و ُب ادلرة الثانية أيضا ىددعلا، قاؿ، سيخرج لو قران سيشق 

ما عصياه، حدث ذلك أيضا، ففي ادلرة الثالثة مسياه )عبد احلارث(، و ىذه القصة مكذوبة، بو بطنك و ؽلوت، فل
(، بعض ادلفسرين كػ )ابن جرير( أوردىا، و احتج هبا ُب اجململ، و قاؿ إف ىذا الشرؾ،  خرافة، كما يقوؿ )ابن حـز

 الذى ىو شرؾ التسمية، ىو من ابب ادلعاصى، حٌب و إف مُسى شركا.
لذلك نقوؿ أف اآلايت ال يستدؿ عليها، إال ابألحاديث  ايتها ضعيفة سندا، فبل يستقيم اإلستدالؿ،و القصة رو 

الصحيحة، فإذا دل يثبت دليل صحيح، و خاصة أف فيو معصية تنسب لنىب من األنبياء، و ىو آدـ عليو السبلـ، 
بن حـز ذىب إذل التكذيب، فقاؿ، ىي فإف ىذا ال يصح، فهذه الرواية ال تصح سندا، و ىناؾ نكارة ُب متنها، و ا

رواية مكذوبة، موضوعة، خرافة، و بعضهم قاؿ، أهنا وردت ُب التوراة و اإلصليل ارفْب، ألهنم يقعوف ُب األنبياء و 
 ال يتورعوف عن ذلك.

 ػػػػػ لذلك لن نثبت سبب النزوؿ، طادلا كاف احلديث ضعيفا، متهالك، و ال ُيستدؿ بو.
 ضا فائدة: ُب ىذه اآلايت أي

أف اإلنساف ال يعاىد هللا جل و عبل على فعل شيء، حٌب ال يقع ُب تركو، فكثّب من الناس يُعاىد، ٍب ال يفعل،  ػػػػػػ
ُهمفالغالب أف اإلنساف ال يفى، إذا عاىد هللا ابلعبادة مقابل تفضل هللا عليو ابلنعم، و لذلك قاؿ هللا تعاذل:   مَّنْ  )َوِمنػْ

 وَُّىم َوتَػَولَّواْ  بِوِ  ٖبَُِلواْ  َفْضِلوِ  مِّن آاَتُىم فَػَلمَّا﴾ ٘ٚ﴿ الصَّاحلِِْبَ  ِمنَ  َولََنُكوَننَّ  لََنصَّدََّقنَّ  َفْضِلوِ  ِمن آاَتانَ  ِئنْ لَ  اّللَّ  َعاَىدَ 
 ، فبل تعاىد، بل إذا أردت أف تفعل خّب فافعلو مباشرة.مُّْعِرُضوَف(

عليو و سلم قاؿ فيو، أنو ال يرد من القدر شيًئا، إظلا ُيستخرج بو من أف النىب صلى هللا  و قد ورد ُب النذر ادلعلق:
 البخيل.

ًئا َوُىْم ؼُلَْلُقوفَ )  ((ٕٜٔ)َوالَ َيْسَتِطيُعوَف ذَلُْم َنْصًرا َوالَ أَنُفَسُهْم يَنُصُروفَ ( ٜٔٔ)أَُيْشرُِكوَف َما الَ ؼَلُْلُق َشيػْ
ًئا: ، أي ليس َشيػْ  ذلم قدرة على خلق شيء، ال تقديره و ال إغلاده. نكرة ُب سياؽ النفى تفيد العمـو
 أي ىذه األصناـ سللوقة. ؼُلَْلُقوَف: َوُىمْ 
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ال تستطيع ىذه ادلعبودات نصر معبوديها، و ال نصر أنفسها، فعبادِتا يَنُصُروَف:  َأنُفَسُهمْ  َوالَ  َنْصًرا ذَلُمْ  َيْسَتِطيُعوفَ  َوالَ 
 الغىب.من دوف هللا، من السفو اجللى، و احلمق 

ـْ أَنُتْم َصاِمُتوفَ )  ((ٖٜٔ)َوِإف َتْدُعوُىْم ِإذَل اذْلَُدى الَ يَػتَِّبُعوُكْم َسَواء َعَلْيُكْم َأَدَعْوُٛبُوُىْم َأ
أي تدعو أيها ادلشركوف ىذه األصناـ، الٍب تتخذوهنا آذلة من دوف هللا إذل  يَػتَِّبُعوُكْم: الَ  اذْلَُدى ِإذَل  َتْدُعوُىمْ  َوِإف

 ال غليبونكم إذل ما تدعوهنم إليو، و ال يتبعونكم.اذلدى، 
ـْ  َأَدَعْوُٛبُوُىمْ  َعَلْيُكمْ  َسَواء  تعقل، ال ٝبادات رلرد ألهنا عنها، سكوِتم و ذلا دعاءكم عندىا، سواءٌ ف:  َصاِمُتوفَ  َأنُتمْ  َأ
 .تنطق ال و تسمع، ال و

األصناـ إذل اذلدى، ال يتبعوكم، سواء تكلمتم أـ دل  إف دعوًب أيها ادلؤمنوف ىؤالء الذين يعبدوف و ىناؾ قوؿ آخر:
ـْ  َأَأنَذْرتَػُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ تكلموىم لن ينتفعوا، ألهنم زاغوا، فأزاغ هللا قلوهبم، كما ُب قولو تعاذل: )  الَ  تُنِذْرُىمْ  دلَْ  َأ

 (.يُػْؤِمُنوفَ 
 فهى قد ٙبمل على األصناـ، و ٙبمل على العابدين ذلا.

 ((ٜٗٔ)ِذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اّللَِّ ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُىْم فَػْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقْبَ ِإفَّ الَّ )
ىؤالء إما أهنم يدعوف أصناما سللوقة ال تضر و ال تنفع، و ال تسمع، و ال تبصر، و إما أف يدعوف عباٌد  جل و 

ف ادلبلئكة، و يقولوف بنات هللا، و بعضهم كاف من اليهود، يعبدوف عزيرا، و النصارى عبل، كما كاف الكفار يعبدو 
 تعبد ادلسيح، و كل ىؤالء عباد  جل و عبل.

ـْ ذَلُْم آذَ ) ـْ ذَلُْم َأْعُْبٌ يُػْبِصُروَف هِبَا َأ ـْ ذَلُْم أَْيٍد يَػْبِطُشوَف هِبَا َأ َمُعوَف هِبَا ُقِل اٌف َيسْ َأذَلُْم َأْرُجٌل ؽَلُْشوَف هِبَا َأ
 ((ٜ٘ٔ)اْدُعوْا ُشرََكاءَُكْم ٍبَّ ِكيُدوِف َفبلَ تُنِظُروفِ 

ىذا من ابب التأنيب، ُب مسألة األصناـ، أي أف هللا جل و عبل يقوؿ ذلم، أيها العقبلء، أنتم هِبَا:  ؽَلُْشوفَ  َأْرُجلٌ  َأذَلُمْ 
 جٌل ؽلشوف هبا؟ ال.تدعوف أصناًما أنتم أفضل منهم خلقًة، ىل ذلذه األصناـ أر 

ـْ   ال يقدروف حٌب على البطش، إف أرادوا ىؤالء األتباع أف يبطش أصنامهم بشىء.يَػْبِطُشوَف:  َأْيدٍ  ذَلُمْ  َأ
ـْ  ـْ  يُػْبِصُروفَ  َأْعُْبٌ  ذَلُمْ  َأ ليس ذلم أعْب أيضا، و اآلذاف معدومة، وسائل اإلنتفاع كلها  هِبَا: َيْسَمُعوفَ  آَذافٌ  ذَلُمْ  هِبَا َأ
 عدومة، فبل أرجل و ال يد تبطش، و ال عْب تبصر، و ال أذف تسمع.م

ىؤالء الشركاء أقل من عابديهم ُب اخللقة فكي  يعبدوهنم، ىذا سفو، ىذا من قبيل الغباوة احلمقاء، و لذلك قاؿ 
 هللا جل و عبل لنبيو أف يقوؿ ذلم:

 تنظروف: ال تُعطوىن مهلة.ال  تُنِظُروِف : َفبلَ  ِكيُدوفِ  ٍبَّ  ُشرََكاءَُكمْ  اْدُعواْ 
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ألنو واثق، دلا عليو من احلق، واثق ُب نصرة هللا لو، و ُب نفس الوقت يعلم ضع  ىذه األصناـ، أهنا ال ٛبلك  دلاذا؟
شيئا، ال تضر، و ال تنفع، و ال تستطيع أف تفعل شيء، و ىذه الثقة العظيمة، كانت عند األنبياء ٝبيعا، كانت عند 

يًعا )َفِكيُدوِن اؿ: نوح عليو السبلـ، ق ىذه الثقة، إظلا أتتى بعظيم التوكل على هللا جل و عبل، أف تُنِظُروِف(،  اَل  ٍبَّ  ٝبَِ
الذى غللب النفع، و يدفع الضر، ىو هللا جل و عبل، و ال أحد ؽللك ألحٍد دفعا و ال ضًرا، إال إبذف هللا جل و 

ما ىو اإلذف ىنا ؟ اإلذف إبِِْذِف هللا(،  ِإالَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِبوِ  ِبَضآرِّينَ  مىُ  )َوَماعبل، و قد قاؿ تعاذل ُب اجلن و الشياطْب: 
 الكوىن.

ُ الَِّذي نَػزََّؿ اْلِكَتاَب َوُىَو يَػتَػَوذلَّ الصَّاحِلِْبَ )  ((ٜٙٔ)ِإفَّ َولِيَِّي اّللَّ
ُ( ؟  َولِيِّيَ  ِإفَّ  دلاذا قاؿ :)  اّللَّ

 حانو و تعاذل.أيٌب ٗبعُب الناصر، و اذلادى، سب الوذل:
 فالذى ينصرىن عليكم و على أصنامكم، ىو هللا جل و عبل.

 أنزؿ ىذا القرآف.الذى نزؿ الكتاب: 
 َعاَدى ىذه والية خاصة، و ىذه الوالية تقتضى النصرة و التأييد، و ُب احلديث القدسى )َمنْ  الصَّاحلَِِْب: يَػتَػَوذلَّ  َوُىوَ 
 ْرِب(،فادلؤمن وذل هللا، و هللا وذل ادلؤمنْب، اِبحلَْ  آَذنْػُتوُ  فَػَقدْ  َولِيِّا رل 

يَػتػَُّقوَف(،  وََكانُواْ  آَمُنواْ  ػَلَْزنُوَف الَِّذينَ  ُىمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  الَ  اّللَِّ  َأْولَِياءَ  ِإفَّ  )َأال و ادلؤمن وذل هللا ٗبعُب ادلؤمن العابد
 قيو.فوذل هللا ٗبعُب، ٗبعُب الذى يؤمن اب جل و عبل و يت

صة، ا، أنو انصرىم، أي والية خاصة، فعندان الوالية، والية خاصة للمؤمنْب، و خاصة اخلو هللا و ذل ادلؤمنْب ٗبعُب
 لؤلنبياء.
 إذا كاف اإلنساُف صاحلا، بتمسكو ابلكتاب، بطاعتو ، ابإلنتهاء عن النهى، فإف هللا يتواله. الصَّاحلَِِْب : يَػتَػَوذلَّ  َوُىوَ 

 الَ  اذْلَُدى ِإذَل  َتْدُعوُىمْ  َوِإف( ٜٚٔ)يَنُصُروفَ  أَنُفَسُهمْ  َوال َنْصرَُكمْ  َيْسَتِطيُعوفَ  الَ  ُدونِوِ  ِمن َتْدُعوفَ  َوالَِّذينَ )
 ((ٜٚٔ)يُػْبِصُروفَ  الَ  َوُىمْ  ِإلَْيكَ  يَنظُُروفَ  َوتَػَراُىمْ  َيْسَمُعواْ 

 و ال ينظروف.و إف تدعوا أيها ادلشركوف أصنامكم إذل اذلدى، ال يسمعوا لكم، 
 ال يستجيبوا، فالسماع ىنا، مسع إستجابة. ال يسمعوا:

 قد يكوف من ادلشركْب ألصنامهم، و قد يكوف من ادلؤمنْب للمشركْب، كبلعلا ال يستجيب.
و ىي ٝباٌد ال  إذا قلنا أهنم األصناـ، أي تراىم ينظروف إليك أبعْب مصورة، يُػْبِصُروَف : الَ  َوُىمْ  ِإلَْيكَ  يَنظُُروفَ  َوتَػَراُىمْ 

تبصر، و قد كانوا يصنعوف ٛباثيل على ىيئة بُب آدـ، و حيواانت، و ذلا أيد و أرجل، و لكنها ال حياة فيها، و ال 
 حركة، و العرب تقوؿ، دارى تنظر إذل دارؾ، أي تقابلها.
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اؼ التشبيو، أي أهنم من ادلمكن أف ُٙبمل على أهنا،تراىم كأهنم ينظروف، و أسقطوا الكاؼ، ك بعض ادلفسرين يقوؿ:
أي كأهنم ُسَكاَرى(،  النَّاسَ  )َوتَػَرى ال ينظروف أصبل، ال عندىم نظر، و ال عندىم بصر، و قالوا، كما ُب قولو تعاذل:

 سكارى، و تراىم ينظروف، أي كأهنم ينظروف.

 ((ٜٜٔ)ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلْبَ )
أي، إقبل أيها الرسوؿ من الناس، ما مسحت بو أنفسهم، ادليسور من األخبلؽ، ألف الناس كلها ليست  َو :اْلَعفْ  ُخذِ 

 يُنِفُقوفَ  َماَذا َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿أخبلقها واحدة، ما عفا، أي ما زاد، ادليسور، و لذلك قد مرت من قبل ُب سورة البقرة، 
 ة الشخص.العفو، الشىء الزائد عن حاج ،﴾  اْلَعْفوَ  ُقلِ 
ىو كل قوؿ و فعل حسن، تقررت ُب الفطر حسنُو، تعرفو العقوؿ السليمة، فالعرؼ  ما ىو العرؼ؟ اِبْلُعْرِؼ : َوْأُمرْ 

 قد تعارفت الناس عليو، و أصبح ىناؾ إٝباع على حسنو.
 بو.لو أف ىناؾ شيء الناس يتعارفوف عليو بينهم، و دل أيت فيو هنى شرعى، ال قُبح فيو، أنمر الناس 

عرؼ الفرس، ألنو متتابع، فتجد شعر الفرس، كلو وراء بعضو، و عرؼ الديك، مرتفع،  دلاذا مُسى العرؼ، عرفا ؟
 ( ادلبلئكة عندما تُرسل متتابعة، فالعرؼ فيو معُب التتابع.ُعْرفًا َواْلُمْرَسبَلتِ متتابع، )

 ما الفرؽ بْب العرؼ و العادة؟ 
صية، و العادة اجلماعية، فإف كانت عادة ٝباعية، فهى تساوى العرؼ، و إف  العادة، قد ُتطلق على العادة الشخ

 فالعادة أعم من العرؼ.كانت عادة شخصية، فهى تدخل ُب العادة، 
األعراؼ اإلجتماعية أحياان تكوف حاكمة، كي ؟ مثبل امرأة تزوجت ببل مهر، الزواج صحيح، و قد ُتطلق، فماذا 

 كاف، فاألعراؼ ضابطة لبعض األمور بشروط.نفعل؟ نرى العرؼ السائد ُب ادل
 : ال تقابلهم ٔبهلهم، فمن آذاؾ، فبل تؤذه، و من حرمك، فبل ٙبرمو.اجْلَاِىِلْبَ  َعنِ  َوَأْعِرضْ 

يٌع َعِليمٌ )  ((ٕٓٓ)َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِإنَُّو مسَِ
 أي أحسست بوسوسٍة، أو تثبيط عن فعل اخلّب. نَػْزٌغ: الشَّْيطَافِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوِإمَّا

 ، و إعتصم اب، فمع العدو الشيطاىن ليس لنا حل، إال اإلستعاذة اب.احتمى و إجلأ ٗبعُب: ذياستع : اِبّللَِّ  فَاْسَتِعذْ 
يعٌ  دلاذا قاؿ )ِإنَّوُ  يعلم ما بك، ىو هللا جل و عبل، و الذى  فالذى يسمعك ىو هللا جل و عبل، و الذى َعِليٌم(: مسَِ

يسمع وسوسة الشيطاف و يعلم كي  يوسوس لك، ىو هللا جل و عبل، فاجلأ إذل السميع العليم، و لذلك كل 
فأعداء اجلن، ليس ذلم حل اآلايت الٍب جاءت ُب مقابلة األعداء، إما ىؤالء األعداء كانوا من البشر أو من اجلن، 

ك ىذه اآلية وردت ثبلث مرات هبذا ادلعُب، و كلها فيها األمر ابإلستعاذة فقط، و لذلك و لذل سوى اإلستعاذة،
يقوؿ النىب صلى هللا عليو و سلم: ) ال يزاؿ العلم ابلناس، حٌب يقولوا، هللا خلق الناس، فمن خلق هللا، فمن وجد 

 ذلك فليستعذ اب و ليتفل عن يساره ثبلاث، و لينتهى(.



 شيخ / حممد فريدلا (األعرافتفسير )سورة   معهد شيخ اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية(

 

115 

َنكَ  الَِّذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  اِبلٍَِّب  اْدَفعْ ا تنفع معو ادلصانعة، أي يصانعو، )ىذ العدو اإلنسى، َنوُ  بَػيػْ  َورلّّ  َكأَنَّوُ  َعَداَوةٌ  َوبَػيػْ
 (.ٞبَِيمٌ 

َن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروفَ )  ((ٕٔٓ)ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌ  مِّ
 أي اتقوا هللا جل و عبل، إبمتثاؿ أوامره، و إجتناب نواىيو، و ابإلؽلاف بو. اتػََّقوْا: الَِّذينَ  ِإفَّ 

 ادلُس، ٗبعُب الوسوسة، أصابتهم وسوسة الشيطاف، فوقعوا ُب زلظور. طَاِئٌ : َمسَُّهمْ 
ٌب يُغضبو، فإذا غضب، ٛبكن أغلب ادلفسرين على أنو الغضب، الشيطاف يظل يوسوس لو ح الشَّْيطَاِف: مِّنَ  طَاِئ ٌ 

الشيطاف منو فيقذفو أينما أراد، فيقع ُب زلرمات، و لذلك النىب صلى هللا عليو و سلم قاؿ ُب احلديث للرجل الذى 
أوصاه، )قاؿ ال تغضب، أوصُب، ال تغضب، أوصُب، ال تغضب(، فكل مرة يكرر لو، ال تغضب، و معناىا ال أتخذ 

ذا غضبت، فانتبو إذل اللواحق الٍب تلحق ىذا الغضب، فبل توقعك ُب زلـر أو أبسباب الغضب، و مقدماتو، و إ
 مكروه.
 أي صحوا، و استقاموا على أمر هللا جل و عبل. مُّْبِصُروَف: ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ 

 ((ٕٕٓ)َوِإْخَوانُػُهْم ؽَلُدُّونَػُهْم ُب اْلَغيِّ ٍبَّ الَ يُػْقِصُروفَ )
جار و الكفار، ال يزاُؿ الشياطْب ؽلدوهنم ُب الضبلؿ، ذنب من بعد ذنب، و ال أيلوا أي إخواف الشياطْب من الف

اجلميع جهدا، الشياطْب ابإلغواء و اإلضبلؿ، و ال الفجار من اإلنس، ابإلنقياد و فعل الشر، فهناؾ مادة فساد 
 دائرة بينهم، عياذا اب جل و عبل.

َا أَتَِّبُع َما يُوَحى ِإرَلَّ ِمن رَّيبِّ َىَذا َبَصاِئُر ِمن رَّبُِّكْم َوُىًدى َوِإَذا دَلْ أَتِِْتِم ِِبيٍَة قَاُلوْا ) تَػَها ُقْل ِإظلَّ َلْوالَ اْجتَػبَػيػْ
 ((ٖٕٓ)َوَرْٞبٌَة لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ 

تَػَها:  إخَبعتها، و إختلقتها من قبل نفسك، ال من عند هللا جل و عبل. اْجتَػبَػيػْ
 ىذا القرآف بصائر، و حجج، و براىْب من هللا جل و عبل. ُكْم:رَّبِّ  ِمن َبَصائِرُ  َىَذا
 و ىدى يهتدى أىل اإلؽلاف بو، و رٞبة دلن إمتثل دلا فيو من اخلّب، لقوـٍ يؤمنوف. يُػْؤِمُنوَف: لَِّقْوـٍ  َوَرْٞبَةٌ  َوُىًدى

 ((ٕٗٓ)وفَ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوْا َلُو َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تُػْرٞبَُ )
 أي فاستمعوا لقراءتو. َلُو: فَاْسَتِمُعواْ 
 أي ال تتكلم، و ال تنشغل بغّبه. َو َأنِصُتوْا:
 أي رجاء أف يرٞبكم هللا.تُػْرَٞبُوَف:  َلَعلَُّكمْ 
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دايتو إذل اخلّب، فما (، يهديهم، فُّبٞبوف هبيُػْؤِمُنوفَ  لَِّقْوـٍ  َوَرْٞبَةٌ  ُىًدىمساع القرآف رٞبة، دلاذا رٞبة؟ ألف اآلية قبلها )
 وسلم عليو هللا صلى النيب رل قاؿ قاؿ عنو هللا رضي مسعود ابن عنأحوجنا لئلستماع إذل القرآف، و قد كانت سنة، 

 .غّبي من أمسعو أف أحب إن قاؿ أنزؿ وعليك عليك أقرأ هللا رسوؿ اي فقلت القرآف علي اقرأ

َن اْلَغاِفِلْبَ َواذُْكر رَّبََّك ُب نَػْفِسَك َتَضرًُّعا وَ )  (ِخيَفًة َوُدوَف اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِؿ اِبْلُغُدوِّ َواآلَصاِؿ َوالَ َتُكن مِّ
 خائًفا.ِخيَفًة: ٗبعُب متخشًعا، متواضعا.                                                       َتَضرًُّعا:
 و ال ٚبافت.أي توسط، ال ٘بهر،  اْلَقْوِؿ: ِمنَ  اجْلَْهرِ  َوُدوفَ 

 ُب وقتْب:
 ابلغدو، و ىو أوؿ النهار. الوقت األوؿ:
 اآلصاؿ، و ىو آخر النهار، قبل غروب الشمس. الوقت الثاىن:

 ألهنما وقت غفلة، الناس تغفل عن الذكر ُب ىذين الوقتْب، فهما وقت إنشغاؿ. دلاذا ىذين الوقتْب؟

 ((ٕٙٓ)َعْن ِعَباَدتِِو َوُيَسبُِّحونَُو َوَلُو َيْسُجُدوفَ  ِإفَّ الَِّذيَن ِعنَد رَبَِّك الَ َيْسَتْكرِبُوفَ )
 أي من ادلبلئكة، على إختبلؼ أصنافهم، و أعماذلم. رَبَِّك: ِعندَ  الَِّذينَ  ِإفَّ 
 أي ىم ينقادوف، و يذعنوف لعبادة هللا جل و عبل. َيْسَتْكرِبُوَف: الَ 

 أي يُنزىوف هللا جل و عبل. َوُيَسبُِّحونَُو:
أي يسجدوف  وحده، ) لو( البلـ، حرؼ اجلر مع اذلاء، تقدمي ما حقو التأخّب، يفيد التخصيص، و  َيْسُجُدوَف: َوَلوُ 

يسجدوف لو وحده، كلمة وحدُه جاءت من ىذا اإلسلوب، اجلار و اجملرور أحقو أف أيٌب بعد ركُب اجلملة، الفعل و 
 .، ٚبصيص و قصرالفاعل، و لكن ُقدـ
ألف اآلية ذكرت الكبلـ ابلفعل ادلضارع )يسجدوف، يسبحوف( و اإلستمرارية ُب العبادة، كذلك أيضا نستفيد، 

 الفعل ادلضارع يدؿ على اإلستمرارية، أي ػلدث ىذا ُب احلاؿ و اإلستقباؿ أيضا.
، و لذلك ػلزف الشيطاف الذى و ىذا السجود، من ادلبلئكة  جل و عبل، سجود طاعة، و منا أيضا، سجود طاعة

 آدـ ابن قرأ إذار ابلسجود فلم يسجد، على سجود بُب آدـ، و ُب صحيح مسلم، عن أىب ىريرة رضى هللا عنو، )أُم
 وأمرت ، اجلنة فلو ، فسجد ، ابلسجود آدـ ابن أمر ، ويلو اي:  ويقوؿ ، يبكي الشيطاف اعتزؿ ، فسجد ، السجدة
 (.النار فلي ، فعصيت ، ابلسجود

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 عصمت األنبياء
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كذلك أيضا ورودىا ُب كتاب هللا جل و عبل ُب أصل وضعها على ادلنع و العصمة تدور ُب معناىا اللغوى، و إف 
اإلمتناع، لذلك إذا رأيت كل اآلايت الٍب وردت، سَبى فيها ىذا ادلعُب، و ىذا كبلـ أىل التفسّب و ادلفسرين، 

(، يقوؿ ابن جرير، أصل العصم ادلنع، فكل مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإذَلٰ  ُىِديَ  فَػَقدْ  اِبّللَِّ  يَػْعَتِصم َوَمنفمثبل ُب قولو تعاذل: )
مانٍع شيئا، فهو عاصمو، و ادلمتنع بو معتصٌم بو، و منو قوؿ الفرزدؽ: ) أان ابن العاصمْب، بُب ٛبيم(، و قاؿ ُب 

 (، أي ؽلنعك أف ينالوؾ بسوء.النَّاسِ  ِمنَ  يَػْعِصُمكَ  َواّللَُّ تفسّبه قوؿ هللا تعاذل: )
(، يقوؿ،  رَِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  اّللَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  اْليَػْوـَ  َعاِصمَ  اَل  قَاؿَ  ۗ   اْلَماءِ  ِمنَ  يَػْعِصُمِِب  َجَبلٍ  ِإذَلٰ  َسآِوي قَاؿَ و قولو تعاذل: )

ؽلنعُب، مثل عصاـ القربة، الذى  ، فيمنعُب منو أف يغرقُب، و بقولو يعصمُب أيسأصّب إذل جبٍل أٙبصن بو من ادلاء
 يشد بو رأسها، فيمنع ادلاء أف يسيل منها.

(،أي من ذا الذى ؽلنعكم من هللا، َرْٞبَةً  ِبُكمْ  َأرَادَ  َأوْ  ُسوًءا ِبُكمْ  َأرَادَ  ِإفْ  اّللَِّ  مِّنَ  يَػْعِصُمُكم الَِّذي َذا َمنو قولو تعاذل: )
 إف ىو أراد بكم سوًءا ُب أنفسكم.

 َلُكم َماو قولو: ) ،( َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ  اّللَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  اْليَػْوـَ  َعاِصمَ  اَل (، و قولو: )َعاِصمٍ  ِمنْ  اّللَِّ  مِّنَ  ذَلُم مَّاتعاذل: ) و ُب قولو
ضا (، كل ىذا يدور حوؿ ادلنع، ادلنع و اإلمتناع، و ىذه ادلادة عليها كبلـ أىل التفسّب و كذلك أيَعاِصمٍ  ِمنْ  اّللَِّ  مِّنَ 

 وضعها اللغوى، يدؿ أيضا على ادلنع و اإلمتناع.

 مواقع العصمة
 :األمور الٍب تقع فيها العصمة

لو أهنم جاز عليهم الكذب، لكاف للكفار حٌق ُب تكذيبهم، فهم ال  ػػػػػ األنبياء ٝبيعا معصوموف من الكذب ابإلٝباع،
 يكذبوف، فالكذب ابإلٝباع منفى عنهم.

 قبل البعثة و بعدىا، من الكفر، ابإلٝباع.ػػػػػ األنبياء معصوموف 
 نقسم الذنوب إذل صغائر و كبائر:

 أما الكبائر: 
قاؿ القاضي عياض، أٝبع ادلسلموف على عصمة األنبياء من الفواحش، و الكبائر ادلوبقات، و صرح هبذا اإلٝباع 

و كتابو امسو )  عصره، ُب ادلالكية إماـ ري،ادلازَ  التَّميمي دمحم بن عمر بن علي بن دمحم هللا عبد أبو)ادلازرى(، و ىو 
ادلعلم بفوائد مسلم(، أيضا صرح ابإلٝباع فيما نقلو عنو النووي ُب قولو، فهو صلى هللا عليو و سلم معصـو من 

(، نقل )النووي( اإلٝباع، و نقل أيضا ) ابن عطية( ُب ٛ٘/ٚالكبائر ابإلٝباع، و ىذا شرح )النووي( على مسلم) 
 يث قاؿ، و أٝبعت األمة على عصمة األنبياء من الكبائر، و من الصغائر الٍب فيها رذيلة،تفسّبه، ح

و شلن صرح بعصمة األنبياء من الذنوب أيضا، إماـ احلرمْب، و قاؿ، و ٘بب عصمتهم عن ادلعاصى و الذنوب  
 ادلؤذنة ابلسقوط و قلة الداينة إٝباًعا.
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 قسم العلماء الصغائر إذل نوعْب:
 ة:صغائر خس

ضاعة النفس، مثل سرقة شيء اتفو، و وَ السفلة، إلشعارىا بدانءة اذلمة، و الٍب ينسلك هبا فاعلها مع األراذؿ و 
 تطفي  القليل، و ىذه ال ٘بوز أيضا ُب حقهم.

و قد نقل ) الشوكاىن( ُب )إرشاد الفحوؿ(، عن األصوليْب أهنم حكوا اإلٝباع على عصمتهم بعد النبوة شلا يزرى 
م، كرذائل األخبلؽ، والدانءات، وسائر ما ينفر عنهم، وىي الٍب يقاؿ ذلا صغائر اخلسة، كسرقة لقمة، أو ٗبناصبه

 التطفي  ٕببة، حٌب ىذه شلنوعة إٝباعا.
 و قاؿ بذلك ) ابن عطية( بنقل إٝباع العلماء على عصمة األنبياء من الصغائر الٍب ىي رذائل.

 صغائر غّب اخلسة:
 نقٍص، و ال تلحق بفاعلها معرة.و ىي الٍب ال ُتشعر ب

 و ىذه فيها ثبلث أقواؿ، ذكرىم )القاضي عياض( : أف العلماء على ثبلث فئات:
 الفئة األوذل: 

قد نسب ىذا ادلذىب إذل ٝباعة من السل ، وغّبىم  أجازت صدور ىذه الصغائر عن األنبياء، ووقوعها منهم، و
( ىذا القوؿ ُب من الفقهاء، وادثْب، وادلتكلمْب، وذكر منه إذل  (لصَ الفِ )م )أاب جعفر الطربى(، ونسب )ابن حـز

 إلماـ احلرمْب من األشعرية، وأىب ىاشم من ادلعتزلة. (شرح ادلقاصد)نسبو السعد ُب ابن فورؾ، و 
  لكن إذا جاز وقوعها عليهم، فهل وقعت منهم، أو ال؟، أهنم اختلفوا فيها، و الشوكاىن قاؿ

 فهل وقعت أـ ال؟  -جلواز العقلىا-إذا قلنا أنو غلوز 
طع على نفيها، وال على يقوؿ، إماـ احلرمْب ، و أما الذنوب الصغائر، فبل تنفيها العقوؿ، ودل يقم عندى دليل قا

العلماء سلتلفوف على ٘بويز الصغائر ابلنسبة لؤلنبياء، و و ال إٝباع، إذ إٝباع، أو قواطع نصوٌص إثباِتا، إذ ال
 حصوذلا قطعا، و ال يقبل فحواىا التأويل غّب موجودة، واألغلب عند الظن عندان جوازىا. النصوص الٍب تثبت

وقد ٛبسك القائلوف بوقوع الصغائر منهم بظواىر من القرآف الكرمي، و بعض األحاديث الصحاح، الٍب ذُكر فيها ما 
الٍب أصاب، وبورود طلب  ُيشعر بوقوع اخلطيئة من بعض األنبياء، كحديث الشفاعة، فكل نىب يذكر خطيئتو

 اإلستغفار منهم، وطلب التوبة عليهم.
 الفئة الثانية:

تقوؿ ابجلواز العقلى، و لكنهم توقفوا عن القوؿ ابلوقوع، فلم يثبتوه ودل ينفوه، لتعارض األدلة عندىم، وعدـ وجود 
 ابإلثبات أو النفى. ُب النصوص قاطع

 الفئة الثالثة:
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صمتهم من الكبائر، و من ىؤالء اإلماـ )أبو حنيفة(، كما صرح بو ُب )الفقو تقوؿ بعصمتهم من الصغائر، كع
، وأقر ذلك سبلـ منزىوف عن الصغائر والكبائرالإذ قاؿ، األنبياء عليهم الصبلة و األكرب( و ىو كتاب ُب التوحيد، 

( شارحو، على القارى، و أسند الشوكاىن ُب )إرشاد الفحوؿ( ىذا القوؿ ألىب اسحاؽ اإلسفرا يُب، نقبل عن )ابن حـز
 ُب )ادللل والنحل(، نقلو عنو أيضا )اتج الدين السبكى( ُب )ٝبع اجلوامع(، وقاؿ ىذا ادلذىب عنو،

 وأسند )عبد القاىر البغدادى( ىذا ُب ادلذىب إذل أىل السنة ُب كتابو )الفرؽ بْب الفرؽ(،
( و حكاه عن سائر الفرؽ اإل  سبلمية،وشلن قاؿ هبذا القوؿ أيضا )ابن حـز

 و عن )ابن رلاىد( شيخ الباقبلىن، و )ابن فورؾ( وقاؿ ىذا الذى ندين هللا تعاذل بو.
(، استدلوا هبذا احلديث، وقالوا ، األعْب خائنة لو تكوف أف لنيب كاف ماو استدلوا على عصمتهم أبحاديث، منها )

الباطن للظاىر، فهذه أقل شيء، و ال  من خبلؼلعْب، أخ  ما يكوف من الذنوب، و وجو اإلستدالؿ أف اإلشارة اب
تكوف ُب حق األنبياء، و مع ذلك دل يقدـ عليها النىب صلى هللا عليو و سلم، بل أنكر على من قاؿ لو، أال أومأت 

 لنا بعينك، بقولو أنو ما كاف لنىب أف تكوف لو خائنة األعْب.
األنبياء عليهم الصبلة و  : )وامع(، حيث قاؿو شلن صرح ابألخذ هبذا ادلذىب )اتج الدين السبكى( ُب )ٝبع اجل

، و أسند )السفاريُب( أحد أئمة احلنابلة، ىذا ادلذىب (السبلـ معصوموف، ال يصدر عنهم ذنٌب و لو صغّبٌة سهوا
تلفوا ُب جواز النىب ملسو هيلع هللا ىلص معصـو من تعمد الذنوب بعد النبوة ابإلٝباع، و إظلا اخ)  )احلافظ العراقى(، إذ نقل قولو:إذل

 السبكى، و ىو الذى ندين هللا بو(. منعو اإلسفراييُب و القاضي عياض، و اختاره تقى الدينفالصغّبة سهوا، 
 قاؿ )الشوكاىن(، و اختاره )ابن برىاف( وحكاه النووي ُب )زوائد الروضة( عن اققْب،

  -يعُب الشافعية–قاؿ القاضي حسْب، و ىو الصحيح من مذىب أصحابنا 
ادلختار عندان أنو دل يصدر عنو الذنب حاؿ النبوة البتة، ال الكبّبة و ال الصغّبة، و ساؽ ُب و و قاؿ الفخر الرازى: 

 تفسّبه أدلة عقلية و نقلية على وجوب عصمة األنبياء.
اآلخر ىناؾ خبلؼ ونزاع شديد جدا فىمسألة صغائر اخلسة، فابن تيمية يعن  على من يقوؿ أهنا دل تقع، و الفريق 

نب، ىل الكماؿ أنو ال يعن  جدا من يقوؿ أهنا وقعت، و الكبلـ كلو، ؼلرج ىل حاذلم قبل الذنب و بعد الذ
 ها دائرة ُب ىذا السجاؿ النظرى.يذنب، و كل

و األقرب و هللا أعلم، ما رجحو الكثّبوف من أهنم معصوموف أيضا من الصغائر الٍب ىي غّب اخلسة، كل الصغائر، 
 سة أو غّب خسة، و هللا تعاذل أعلم.سواء كانت خ
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  (احلَِْسابُ  يَػُقوـُ  يَػْوـَ  َولِْلُمْؤِمِنْبَ  َوِلَواِلَديَّ  رل  اْغِفرْ  رَبػََّنا) 


